DROMEN IN PIËMONTE EN AAN DE LIGURISCHE KUST, ITALIË
ACHTDAAGSE AUTOCARVAKANTIE VAN WOENSDAG 25 SEPTEMBER TOT EN MET WOENSDAG 2
OKTOBER 2019
VERBLIJF
Ontdek een prachtig stukje van Noord-Italië, Piëmonte met als hoofdstad Turijn en de Ligurische kust
rond Genua. Een prachtige streek die beschouwd wordt als één van de beste wijnstreken in Italië en
waar de aarde rijk is aan heerlijke truffels. Het wordt een zeer afwisselende rondrit met onder andere
wijngaarden, schitterende oude dorpjes en één van de mooiste kusten van Italië. U verblijft in diverse
hotels waaronder Hotel Le Lac*** in Mabuisson, Hotel Due Mari *** in Ligurië, het Best Western Hotel
Langhe *** in Cherasco en een hotel in de regio van Lyon. Deze hotels verschaffen alles wat u nodig
acht: een warm welkom, professionele service, moderne faciliteiten en comfortabele ingerichte kamers.
Alle kamers zijn telkens voorzien van een badkamer met bad of douche, TV, telefoon,
haardroger en een kluisje.
PROGRAMMA
Op de eerste dag reist u via Reims, Troyes en Dyon naar de Jura en maakt u een korte stadswandeling in
Besançon, hoofdstad van de Franse Jura om daarna verder te reizen naar Pontarlier. U overnacht in een
hotel te Malbuisson, aan het gelijknamige meer van Malbuisson, dicht bij de Zwitserse grens. Op de
tweede dag rijdt u over de Zwitserse grens naar het Meer van Genève om een bezoek te brengen aan
Aosta.
Tijdens het verblijf in Piëmonte (3 nachten) brengt u een bezoek aan Turijn, de hoofdstad van Piëmonte.
U maakt een begeleide stadswandeling langs de Via Roma, met mooie pleinen, paleizen en andere
historische plaatsen. Ook is er rondrit gepland in het groene hart van Piëmonte, in de wijngaarden van
de Langhe en Monferrato en een bezoek aan het stadje Alba.
Wanneer u in Ligurië verblijft (2 nachten), brengt u een bezoek aan het natuurpark Cinque Terre en 3
vissersstadjes (per boot) met de omgevende wijngaarden aan de voet van de Ligurische kust. U maakt
tevens een excursie per boot naar het mondaine schiereiland Portofino en een bezoek aan de havenstad
Genua.
De terugreis gebeurt ook in 2 dagen. U rijdt via Turijn naar de tunnel van Fréjus, om zo Frankrijk binnen
te rijden. Via Chambéry gaat het naar de omgeving van Lyon, voor overnachting. De volgende dag
voltooit u de terugreis via Bourgondië en de Champagnestreek.
PRIJS
€ 1399 per persoon
€ 208 toeslag single
€ 100 vroegboekkorting tot en met 7 januari 2019
INBEGREPEN
Vervoer autocar, verblijf in halfpension, 1/4 wijn en 1/2 water per persoon bij de diners, permanente
gids en programma.
NIET INBEGREPEN
Persoonlijke uitgaven, middagmalen en overige dranken, annulatie- en bijstandsverzekering.

