Toeren langs
Italiaanse meren
autovakantie

11 dagen v.a.

1.139,-

Dagelijks vertrek
Pluspunten
eigen vervoer
sfeervolle middenklassehotels
10x ontbijt
boottickets Isole Borromee
boottour Lago di Como
entreegeld Villa Balbianello
assistentie van een lokale
vertegenwoordiger
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Lago d’Orta en Lago Maggiore
Lago di Como en Lago di Lugano
Isole Borromee en Stresa
Como, Varenna en Bellagio
Villa Carlotta en Villa Balbianello
Isola San Giulio en Orta San Giulio
Sacro Monte di San Francesco
Ascona, Locarno en Isole Brissago
bella vista Monte Generoso
Lugano en Porlezza

Spiegelende meren, dromerige eilandjes en luxe villa’s
In het noorden van Italië op de grens met Zwitserland vindt u misschien wel het
mooiste vakantieplekje op aarde. Besneeuwde bergtoppen weerspiegelen in
de strakblauwe, door gletsjers uitgesleten, meren waarin dromerige eilandjes
liggen. Door het milde klimaat groeien hier mediterrane planten in talloze
kleuren, die een weelderig decor vormen voor de schilderachtige dorpjes en de
kleine kerkjes op bijna onbereikbare plekken. Het is niet vreemd dat al sinds
de Romeinse tijd de ‘rich and famous’ als een magneet aangetrokken worden
door de meren en hier hun meest luxueuze villa’s bouwen.
Deze wondermooie omgeving vormt het decor voor uw vakantie aan de
Italiaanse meren. Aan het mystieke Lago d’Orta geniet u van ‘slow toerisme’,
op uw gemakt toert u rond het meer om vanaf verschillende uitzichtpunten
de serene schoonheid van het lago te bewonderen. Vlak bij ligt het grootse en
bekendere Lago Maggiore en de elegante stadjes aan het meer. Natuurlijk vaart
u naar de Isole Borromei in het Lago Maggiore. U bezoekt ook Ascona en Locarno
aan het Zwitserse deel van het meer, waar u geniet van prachtige vergezichten.
Via de Monte Generoso rijdt u naar het beroemde Lago di Como. Voor het echte
jetset-gevoel maakt u een boottour over het Comomeer en natuurlijk dwaalt
u ook door het stijlvolle Como. Tot slot verkent u het Lago di Lugano, waar de
chique Zwitserse stad Lugano natuurlijk uw aandacht vraagt.
Deze autovakantie is de ultieme kennismaking met de meren van Noord-Italië.
Dus wacht niet langer en voel u voor even net zo bevoorrecht als de beroemdheden van vroeger en nu!

Exclusief
• vervoer • entreegelden • eventuele
lokale gidsen • overige maaltijden •
parkeerkosten • fooien • kofferservice

Extra opties
• huurauto vanuit Nederland • upgrade uitstekend middenklassehotel
• vluchten en huurauto op locatie

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8
dag 9
dag 10
dag 11

Naar Freiburg im Breisgau in het Zwarte Woud
Via Zwitserland naar Orta San Giulio aan het Lago d’Orta in Noord-Italië
Orta San Giulio en het Isola di San Giulio
Het Lago Maggiore en de Isole Borromee
Ascona, Locarno en de Isole Brissago
Vrije dag aan het Lago d’Orta of naar Milaan
Monte Generoso, Como en Gravedona
Villa’s en tuinen aan het Lago di Como met boottour op het meer
Het Lago di Lugano en Lugano
Lago di Como – Freiburg im Breisgau
Freiburg im Breisgau – Nederland

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon bij verblijf in 2-persoonskamers. Exclusief
SGR-bijdrage, Calamiteitenfonds en reserveringskosten.
Kijk voor uitgebreide reisinformatie, actuele prijsinformatie en de algemene voorwaarden
op onze website of bel 050 - 3 663 232.

U zit goed bij SRC:

alles voor u geregeld

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

