9-DAAGSE VERBLIJFS- OF EXCURSIEVAKANTIE (autocarreis)
LAGO MAGGIORE (Italië)
zaterdag 24 juli 2021 tot zondag 01 augustus 2021
DAG 1:
Vertrek om 06u30 te 9700 Eine (Parking Reizen Scheldevallei).
Via Straatsburg en de Zwitserse snelwegen en dit mits de nodige stops onderweg komen wij ’s
avonds aan in een etappehotel. Avondmaal en overnachting.
DAG 2:
Na een lekker ontbijt rijden we verder naar het Lago Maggiore.
Rond de middag komen we aan in Locarno voor een verkennend bezoek.
Aansluitend naar Stresa waar we kennismaken met ons verblijfshotel voor de komende nachten en
de omgeving.
Avondmaal en overnachting in het verblijfshotel Milan Speranza au Lac.
DAG 3 t/m DAG 8:
U kan gedurende deze dagen vrij uw tijd invullen of u kan mits bijbetaling inschrijven op volgende
facultatieve excursies:
* dagexcursie: Borromeïsche eilanden Isola Bella en Isola dei Pescatori (inclusief ferry overtochten)
* dagexcursie: Isola Madre + bezoek botanische tuin villa Taranto (inclusief ferry overtochten)
* dagexcursie: Orta en Isola San Giulio (inclusief ferry overtochten)
* dagexcursie: Val Vigezzo + treinrit Centovallibahn naar Domodossola
* dagexcursie: Como inclusief boottocht op het Comomeer
* halve dag-excursie: Arona
DAG 9:
Met een koffer vol mooie herinneringen nemen we afscheid van het Lago Maggiore en keren we
terug huiswaarts, met onderweg de nodige stops.
Thuiskomst voorzien rond 22u30.

Prijs: 1149 € per persoon in half pension
Excursiepakket kan vrijblijvend bijgeboekt worden (prijs later gekend).

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

FACULTATIEF EXCURSIEPAKKET (prijs zal later worden bekend gemaakt):
•

•

•

•

•

Dagexcursie: BORROMEISCHE EILANDEN
We nemen de ferry naar het bloemeneiland Isola Bella, genoemd naar de vrouw van de
machtige graaf Carlo III Borromeo. We brengen een bezoek aan het geheel in barokstijl
gebouwde kasteel van de familie Borromeo met de daarbij behorende tuin.
Daarna naar Pescatori, een romantisch vissersdorp met kronkelende en smalle steegjes.
Na wat vrije tijd keren we terug naar Stresa in de late namiddag. Waarom eens niet de
kabelbaan op naar de Mottarone, op 1490m hoogte (NIET INBEGREPEN)….Eénmaal boven
heeft u een schitterend uitzicht op Stresa, het Lago Maggiore en het bergachtige landschap.
Dagexcursie: ISOLA MADRE & VILLA TARANTO
We bezoeken Isola Madre, het andere Borromeïsche eiland. De botanische tuin is een waar
paradijs. In de omgeving van Pallanzo bezoeken we de prachtige botanische tuin van Villa
Taranto.
Dagexursie: ORTA & SAN GIULIO
Omgeven door bergen, bos en natuur ligt Orta verborgen, het kleine mystieke zusje van het
Lago Maggiore. Per ferry varen we naar het mooie eiland Isola San Giulio. De legende vertelt
ons dat er eeuwenlang niemand naar het eiland durfde omdat het bewoond zou zijn door
draken, slangen en monsters. San Giulio deed 1600 jaar geleden de uitdaging en met zijn
zwaard doodde hij alle draken … Zeker de moeite waard is de fraaie Romaanse basiliek.
Vandaar verder naar Orta voor een bezoek aan het gezellige stadje en wat vrije tijd.
Dagexcursie: VAL VIGEZZO & CENTOVALLIBAHN
We starten de dag in Val Vigezzo. De autocar brengt ons tot Re, een klein dorpje met een
gekende bedevaartskerk.
Daarna naar Santa Maria Maggiore. Hier start onze treinrit per smalspoor naar
Domodossola. Die toeristische treinroute wordt de Centovallibahn genoemd en rijdt
doorheen de betoverende Centovalli, honderd valleien en wordt beschouwd als de mooiste
uitzichten. In Domodossola wacht de autocar ons op en brengt ons terug naar Stresa.
Halve dag: ARONA
Arona is één van de grotere plaatsen aan het Lago Maggiore.
Nadat Milaan verwoest werd in 1162 vluchten veel families naar Arona, waardoor het stadje
tot bloei kwam. Ooit stond hier een machtige burcht, de Rocca di Arona die samen met de,
aan de overkant van het meer gelegen, Rocca di Angera het zuidelijk deel van het Lago
Maggiore beheerste. Van deze burcht is enkel een ruïne overgebleven nadat Napoleon hem
vernietigde in 1800. Het prachtige Piazza del Popolo ligt midden in het oude centrum van de
stad, omringd door middeleeuwse smalle straatjes. We genieten van wat vrije tijd om de
Piazzale Duca d’Aosta en de Piazzale Repubblica.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

Logement:
•
•

Degelijk etappehotel op de heenreis
Verblijfshotel: Hotel Speranza au Lac**** (of gelijkwaardig)
Ideaal gelegen in het voetgangersgebied van Stresa op slechts 150 meter van de oever van
het Lago Maggiore.
Het hotel bestaat uit 2 aangrenzende gebouwen en bevindt zich vlakbij de pier waar de
boten vertrekken naar de Borromeïsche eilanden.
U kan gebruik maken van het openluchtzwembad in het nabijgelegen zusterhotel Regina
Palace.
Het hotel heeft een bar en een eigen restaurant met zicht op het meer.
Alle kamers zijn voorzien van airco, satelliet-tv en gratis WiFi.
’s Morgens krijgt u een ontbijtbuffet en ’s avonds een driegangenmaaltijd.
Beoordeling booking.com: 8,3

Inbegrepen:
•
•
•
•
•

Autocarreis
Vlaamse gids op de bestemming
1 overnachting op basis van half pension in een degelijk etappehotel in een
tweepersoonskamer
7 overnachtingen op basis van half pension in een tweepersoonskamer in Hotel Milan
Sperenza au Lac in Stresa (of gelijkwaardig)
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen:
•
•
•
•
•

Supplement éénpersoonskamer: 200 euro/persoon
Facultatieve excursies/entreegelden
Dranken en persoonlijke uitgaven
Niet-vermelde maaltijden
Annulatieverzekering en/of bijstandsverzekering (Allianz Global Assistance: vraag ons naar de
mogelijkheden en tarieven)

OPGELET: Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels
nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

