ZOMERREIS
Van zondag 17 juli t.e.m. zaterdag 23 juli 2022
Na een jaartje afwezigheid door corona hebben wij een nieuwe zomerreis in petto. Hopelijk kunnen we deze reis wel laten
doorgaan want het belooft alweer een topreis te worden.
We hebben gekozen voor een mooie locatie in Italië, namelijk het Lago Maggiore, een meer in het grensgebied van Italië
en Zwitserland.
Het Lago Maggiore strekt zich uit van Italiaans Zwitserland tot ver in het Italiaanse Piemonte en Lombardije. Weinig
meren zijn zo veelzijdig: majestueuze huizen en paleizen, pittoreske dorpjes, de fraaiste vergezichten, de meest
authentieke restaurantjes, de mooiste wandelingen en de beste winkeltjes voor wijn, kaas en truffels.
Dankzij het milde klimaat heeft zich aan de oevers een overvloedig mediterraan aandoend leven ontwikkeld.In het
achterland rijst een wilde en
romantische bergwereld met
adembenemende panorama's op.
Een verblijf aan de oevers van dit
magische meer is zonder meer
een verademing.
beknopt programma:
DAG 1
Vertrek ’s morgens heel vroeg in Oudenaarde. Via Luik, Luxemburg, Straatsburg en Basel. Verder via Luzern naar de ZwitsersItaliaanse grens, richting Baveno, gelegen aan de zuidwestzijde van het Lago Maggiore. De volgende 5 nachten verblijven we in één
van de Zacchera hotels**** in Baveno.
DAG 2
Mooie plekjes aan de oever van het Lago Maggiore.
De botanische tuinen van Villa Taranto (Verbania) zijn het prototype van een Britse tuin. Vandaag charmeert deze tuin haar bezoekers
met duizenden verschillende planten uit alle hoeken van de wereld. Ervaar tijdens het bezoek de ongelooflijke aroma’s van de
verschillende bloemen en planten en geniet van de oogstrelende verfraaiingen. Per overzetboot verplaatsen we ons naar Santa
Caterina del Sasso, één van de meest intrigerende plekken aan het Lago Maggiore. De Hermitage, een bijzonder klooster, geprangd
tegen de rotswand, en de Borromeïsche Golf overschouwend, bestaat uit 3 architecturale kapellen en is een meesterwerk van
elegantie en techniek. We keren terug via Stresa waar we nog wat kunnen flaneren langs de promenade en in het mondaine stadje.
DAG 3
De veelzijdige kunststad Milaan.
Vandaag brengen we een bezoek aan Milaan, de meest welvarende hoofdstad van Lombardije en gelegen in de Po- vlakte
Naar het centrum waar we een geleide stadswandeling maken en langs de vele bezienswaardigheden die deze stad te bieden heeft.
DAG 4
Lago d’Orta, het kleinere en beetje mystieke broertje van het Lago Maggiore, ingebed tussen glooiende heuvels en woeste bergen,
doet denken aan een filmset. In Orta San Giulio vertrekken we met een toeristentreintje naar de Sacro Monte di Orta, de heilige berg
gewijd aan Franciscus van Assisi. Het is één van de 9 heilige bergen in de regio Piemonte en prijkt op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. Van hieruit genieten we van prachtige uitzichten over het meer. Terug in het dorpje maken we een wandeling in het
authentieke en sfeervolle centrum. Nabij Piazza Motta voorzien we wat vrije tijd. En dan ligt daar, midden in het meer, als kers op de
taart, het piepkleine en fotogenieke Isola San Giulio, de belangrijkste trekpleister van het Ortameer. Het eilandje is te bereiken per
boot vanuit Orta San Giulio. De blikvanger is het benedictijnerklooster met de indrukwekkende Basilica di San Giulio die we bezoeken.
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DAG 5
De magie van de Borromeïsche eilanden. In Lago Maggiore liggen 3
mooie eilandjes die ontdekt moeten worden. Een dag lang varen we
van het ene naar het andere eilandje. In Baveno stappen we op de boot
en varen naar Isola Madre, het grootste van de 3 eilanden en de
thuisbasis van de elegante villa van de Borromeo familie, omringd
door een uitgestrekte botanische tuin. Dit eilandje wordt het meest
gekenmerkt door de stille betoverende sfeer. Het kleine eilandje Isola
dei Pescatori biedt de charme van een traditioneel vissersdorp en is
het enige eiland in het Lago Maggiore dat permanent bewoond wordt.
Het dorp Pescatori bestaat uit kleine, kronkelende, nauwe steegjes.
Isola Bella met het monumentale paleis en het majestueuze
landschap van de formele tuinen is het beroemdste en het mooiste
van de eilanden.
DAG 6
Italiaanse allure aan het Comomeer. Na het ontbijt is het tijd om Lago Maggiore achter ons te laten. We houden halt in Como, de
zijdestad, gelegen aan het zuidwestpunt van het Comomeer. Como heeft een mooi historisch centrum. De prachtige Dom behoort tot
één van de belangrijkste kerkelijke gebouwen in Noord- Italië. Na het geleid bezoek rest ons nog wat vrije tijd alvorens we naar ons
tussenovernachtingshotel Best Western Hôtel Au Cheval Blanc**** in Baldersheim, nabij Mulhouse rijden.
DAG 7 – terugreis Na een rustig ontbijt rijden we via Metz, Luxemburg en Luik naar Oudenaarde.

Prijs per persoon:
- dubbel kamer : € 895,00
- toeslag single kamer : + € 210,00

De reisverzekering en annuleringsverzekering zijn niet
inbegrepen! In tijden van corona is dit sterk aanbevolen !
Tarieven voor de ganse reis per persoon:
-

Globale reisverzekering : € 45,50
Annuleringsverzekering : € 38,50

Inbegrepen:
- 6 x diner, overnachting en ontbijtbuffet
- 1x broodjes op de heenreis
- reis en excursies met luxe autocar
- inkomgelden volgens programma: botanische tuinen Villa Taranto, Hermitage Santa Caterina del Sasso, toeristentreintje Orta San
Giulio, ferry Orta San Giulio – Isola San Giulio, bootuitstap Borromeïsche Eilanden met bezoek paleizen en tuinen Isala Madre & Isola
Bella,…
- audioguide systeem & deskundige begeleiding
Niet inbegrepen: tafeldrank, persoonlijke uitgaven, lunches & reisverzekering

Inschrijven voor deze mooie reis kan je doen door een voorschot te betalen van € 400,00 per persoon op onze
rekening BE36 7360 1437 7181van wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw p/a Nestor De Tièrestraat 155 te
9700 Oudenaarde met vermelding “zomerreis 2022” en dit ten laatste tegen 20 februari 2022. Vermeld tevens de
namen van de personen waarvoor u overschrijft.
Indien u een globale- en/of annuleringsverzekering wenst dient u dit bovenop het voorschotbedrag over te schrijven
én te vermelden.
Er zijn slechts 44 plaatsen beschikbaar. Als je zeker wil zijn van uw plaats wacht dan niet te lang om over te
schrijven.
Alle ingeschrevenen krijgen later nog gedetailleerde info over deze reis (vertrekuur, opstapplaats,…)

Wie bijkomende vragen zou hebben omtrent deze zomerreis kan steeds terecht bij Patrick & Christa op het
nummer 055/60.39.28 of via mail patrick.decraeye@telenet.be
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