Meren in Noord-Italië
8.5

8 dagen v.a.

1.298,-

reissom 1-pk v.a. 1.539,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten KLM
toeristenklassehotels
7x ontbijt en 6x diner
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie

Reisleidster Wendy: “U ziet de Italiaanse meren zoals u deze
nog nooit heeft gezien met bijzondere eilanden, tuinen, villa’s
en heilige bergen!”

* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Lago di Como en Lago Maggiore
Lago d’Orta en Isola San Giulio
Isole Borromee en Villa Taranto
Lago di Lugano en Como
Villa Carlotta in Tremezzo
Sacro Monte di Varallo
Monte Verità in Ascona

Vertrekdata 2023

• 17 april • 1 mei • 12 juni • 4 en 18
september

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
• ruimbagage • entreegelden •
bootovertochten • lokale gidsen •
fooien • optionele excursie

Mysterieuze meren, heilige bergen, tuinen en villa’s
Lago d’Orta, Lago Maggiore, Lago di Lugano en Lago di Como: prachtige
meren met ieder hun eigen, bijzondere karakter. Tijdens deze ontspannen
nieuwe cultuurvakantie ontdekt u de schilderachtige schoonheid van deze
Noord-Italiaanse pracht. U vaart naar eilandjes in de meren en geniet van
wandelingen door middeleeuwse stadjes. Zo bezoekt u de Borromeïsche
eilanden, waar de beroemde familie Borromeo nog steeds enkele weken per
jaar verblijft. En op het eilandje Brissago in het Zwitserse deel van het Lago
Maggiore is het heerlijk toeven in de tuin van een Russische barones.
Vele beroemdheden gingen u al voor. Beeldhouwers, schilders, schrijvers, filosofen
en musici lieten zich inspireren door deze mysterieuze meren ten zuiden van
de Alpen. De prachtige villa’s aan de oevers van de meren zijn populair bij de
huidige jetset, maar waren ook geliefd in een ver verleden. Onze eigen prinses
Marianne schonk een villa aan het Comomeer aan haar dochter Charlotte. Deze
Villa Carlotta is niet alleen beroemd vanwege haar collectie, maar ook een
wandeling door de tuin is een aanrader.
Verrassend zijn de heilige bergen, waar plaatsen uit het Heilige Land werden
nagebootst voor gelovigen die niet voldoende middelen hadden om de reis naar
Jeruzalem te maken. En aan het begin van de 20e eeuw ontstond in de buurt
van het Zwitserse Ascona een kolonie van kunstenaars en anarchisten, waarvan
we op de Monte Verità een interessante tentoonstelling zullen zien. En bij helder
weer kunt u genieten van een hemels vergezicht op de hoogste toppen van de
Alpen! Kortom u ziet de Italiaanse meren zoals u deze nog nooit heeft gezien.
Gaat u mee genieten?

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

Vlucht Amsterdam – Milaan en naar Lago d’Orta
Isole Borromee en Villa Taranto
Monte Verità, Ascona en Isole Brissago
Sacro Monte di Varallo, Orta San Giulio en Lago d’Orta
Vrije dag of met de trein naar Milaan
Carlo Borromeo en stad van de zijde, Como
Villa’s en tuinen aan het Lago di Como
Terugvlucht Milaan – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

