
REIS VAN DAG TOT DAG
Dag 1. Nederland - Oostenrijk
Nadat u met onze taxiservice vanaf uw woonadres naar 
de opstapplaats van de bus in Voerendaal bent gebracht, 
rijden we naar ons overnachtingadres hotel Post in 
Steinach am Brenner in Oostenrijk voor diner 
en overnachting.

Dag 2. Oostenrijk - Umbrië 
Via de Brennerpas en door Italië naar ons 4* Grand Hotel 
Assisi, strategische gelegen in het hart van Umbrie. 
Na aankomst volgt de kamerindeling en het diner.  

Dag 3. Historisch Perugia                                                                                                                          
Vandaag een bezoek aan de hoofdstad van deze regio, 
Perugia. In het hooggelegen historische centrum van 
Perugia (per minimetro te bereiken) zien we de fraaie 
Fontana Maggiore, de domkerk San Lorenzo en het 
indrukwekkende Palazzo dei Priori. 

REISFEITEN
Reis code:  R11-1/B     
Bestemming: Italië / Umbrië   
Reisdatum: 25 juni  t/m 3 juli 2019   
Reisduur: 9 dagen
Reissom: E 885,-        
Toeslag 1 persoonskamer: E 200,-  
Deelnemers minimaal / maximaal: 22 / 40 personen
Hotel Post in Steinach, 4* Grand Hotel Assisi in Assisi
         
INBEGREPEN Airconditioned touringcar met bar en toilet. 
2 Overnachtingen in Hotel Post in Steinach Oostenrijk en 
6 Overnachtingen in 4* Grand Hotel Assisi in Assisi in een 
2-persoonskamers voorzien van bad of douche en toilet. 
Verzorging op basis van half pension (ontbijt en diner). 
Kofferservice in Grand Hotel Assisi. Excursies, 
olijfolieproeverij, S&S-reisleiding en gids. Taxiservice. 
NIET INBEGREPEN Lunches en drank. Entrees. Wijnproeverij 
en lunch op een wijnboerderij (E 20,00 pp), Bijdragen 
garantiefonds GGTO en Calamiteitenfonds (E 17,50) 
en verzekeringen. Uitgaven van persoonlijke aard. 

CULTUURREIS UMBRIË
Het groene hart van Italië      
9-daagse busreis 25 juni t/m 3 juli

Na 12 jaar weer terug in ons programma! Deze prachtige 
regio is het hart van Italië. Middeleeuwse stadjes liggen 
hier in groene heuvels, de tijd lijkt stil te hebben 
gestaan en het is overal nog heerlijk rustig. U loopt 
door kronkelige straatjes met prachtige doorkijkjes, 
die uitzicht bieden op het heuvelachtige landschap.  
Umbrië herbergt veel kunstwerken, zoals de schitterende 
fresco’s van Giotto, Perugino en Pinturicchio. Ook vindt 
u overal herinneringen aan Franciscus van Assisi, 
die hier leefde. Natuurlijk bezoekt u zijn geboorteplaats, 
Assisi. In Perugia kunt u zowel heerlijk winkelen als 
dwalen door de oude stad. Koffiedrinken in de plaatselijke 
cafeetjes, uitgebreid lunchen en een glas wijn drinken 
op een van de gezellige pleinen: tijdens deze ontspannen 
reis geniet u van het Italiaanse leven! Het bezoek aan 
een wijnboerderij met wijnproeverij en een lunch 
brengen het dolce vita-gevoel zeker bij u naar boven. 

Tijdens deze reis logeren wij in het 4* Grand Hotel 
Assisi, strategische gelegen in het hart van Umbrië. 
Grand Hotel Assisi ligt op een heuvel, 500 meter 
boven de zeespiegel en biedt een panoramisch uitzicht 
over Assisi, de vallei en het omliggende groene 
landschap. Alle kamers van het hotel zijn voorzien 
van airconditioning, een tv en gratis WiFi. Het restaurant 
is gespecialiseerd in streekgerechten en zelfgemaakte 
pasta. Het heeft een aantal terrassen en een daktuin 
met uitzicht op de vallei. Verder beschikt het hotel over 
een wellnesscentrum, en een verwarmd binnenzwembad. 

ga mee
beleef



In dit paleis is de Galleria Nazionale dell’Umbria 
gevestigd, die een grote collectie schilderijen uit 
de Umbrische school heeft. Na de stadswandeling heeft 
u nog tijd om het museum bezoeken. Liefhebbers van 
archeologie kunnen naar het nationale archeologische 
museum gaan. 

Dag 4. Watervallen van Marmore en Spello                                                                                        
In een prachtig natuurgebied in het zuiden van Umbrië 
zien we de indrukwekkende Cascate delle Marmore. 
Deze watervallen (entree E 10 pp)  werden in de 3e eeuw 
v.Chr. aangelegd door de Romeinen. Ze behoren, door 
hun valhoogte van 165 meter, tot de hoogste van Europa. 
Via één van de Romeinse poorten betreden we het 
middeleeuwse stadje Spello, dat pittoreske smalle 
straatjes heeft. U kunt hier heerlijk genieten van 
‘la Dolce Vita’ op één van de gezellige terrasjes. 

Dag 5. Orvieto / wijnboerderij 
Het middeleeuwse Orvieto ligt op een 300 meter hoog 
plateau dat door wijngaarden wordt omringd. Met een lift 
bereiken we het centrum, waar de dom ongetwijfeld 
het meest in het oog springt. De bouw ervan begon in 
1290 en nam ongeveer 300 jaar in beslag waarbij de 
aanvankelijk romaanse stijl gaandeweg plaatsmaakte 
voor de gotische. Na een bezoek aan de dom heeft u 
wat vrije tijd. In de middag bezoeken wij de wijnboerderij 
‘Cantina Neri’ We bezoeken de kelders en krijgen een 
proeverij van drie wijnen gecombineerd met een 
lichte lunch (kosten E 20 pp).

Dag 6. Passignano sul Trasimeno / olijfolieproeverij
Vandaag bezoeken wij het meer van Trasimeno. Dit bijna 
ronde meer heeft een omtrek van 54 km en een oppervlak 
van 128 vierkante km. Het is het derde in grootte van 
de Italiaanse meren. Het was aan dit meer dat Hannibal 
in 217 v. Chr. de Romeinse legioenen van Flaminius 
verpletterde. In de middag gaan we naar een echte 
olijfolieproeverij in de landelijke omgeving, te midden 
van - natuurlijk - olijfgaarden. We laten u graag zien hoe 
olijfolie gemaakt wordt: op Italiaans authentieke wijze.

Dag 7. Assisi van Franciscus
We nemen vandaag uitgebreid de tijd om Assisi, 
de geboorteplaats van de heilige Franciscus, te 
verkennen. Het panorama van de stad, die zeer fraai 
tegen de Monte Subasio ligt, wordt overheerst door 
de Basilica di San Francesco. We bezoeken de basiliek 
en het graf van de heilige en maken een wandeling door 
het sfeervolle centrum. De middag hebben wij vrijgelaten: 
u kunt een wandeling maken of u kunt gebruikmaken 
van de faciliteiten van ons hotel.

Dag 8. Umbrië -  Oostenrijk                                                                                                                 
Na het ontbijt nemen we afscheid van ons hotel en 
gaan op weg naar Oostenrijk waar we onze reis met 
een heerlijk diner afsluiten.

Dag 9. Naar huis
Met diverse stops rijden we naar Nederland. 
Bij aankomst zal onze taxiservice u weer snel en veilig 
thuis afzetten en hopen wij dat u heeft genoten van 
deze fantastische reis. 
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