
ZWITSERLAND Lugano
7-daagse busreis 

Lugano is een  topbestemming in Zwitserland. De stad 
heeft een mediterrane flair, dankzij de vele parken, 
bloemen, villa’s en mooie bouwwerken. Het aan  
de zuidzijde van de Alpen gelegen Lugano heeft  
een zacht klimaat en een onvergetelijk eigen karakter. 
Al voor uw aankomst in Lugano, kunt u genieten van 
een geweldig uitzicht over o.a. de Monte Bree en San 
Salvatore. De stadskern heeft talrijke pleinen, arcades 
en parken met subtropische planten, zoals het Parco 
Civico aan de oever van het meer. In de gezellige,  
nauwe en bochtige straatjes slenteren de inwoners  
en toeristen langs de overal aanwezige fruitstalletjes.  
De sfeer en de architectuur zijn typisch warm-Italiaans. 
De schoonheid van de stad nodigt uit tot ‘dolce far 
niente’, tot zalig niets doen en genieten.

REISFEITEN
Reis code: R58Z/B     
Bestemming: Zwitserland / Lugano  
Reisdata: 4 t/m 10 september 2017 - 7 dagen
Reissom: E 799,- p.p. 
Toeslag 1 Persoonskamer: E 185,- p.p. 
Toeslag Meerzichtkamer: E 165,- 
 (bij boeking opgeven bij voorkeuren)
Deelnemers min / max: 25 / 40
Deze reis is in samenwerking met Het Zuiden
Hotel Lido Seegarten

INBEGREPEN Airconditioned touringcar met bar 
en toilet. Overnachting in 2-persoonskamers voorzien 
van bad of douche en toilet. Verzorging op basis van 
half pension (ontbijt en diner). Excursies en gidsen 
volgens programma. Nederlandse reisleiding tijdens de 
gehele reis. Taxi service. NIET INBEGREPEN Lunches, 
drank, entrees, boottocht, bijdragen Garantiefonds en 
Calamiteitenfonds, verzekeringen en uitgaven 
van persoonlijke aard.

REIS VAN DAG TOT DAG
Dag 1 (maandag): Heenreis
Vanuit Zuid-Limburg reizen we via Luxemburg, 
de Elzas, Colmar en Basel, langs het 
Vierwoudstedenmeer, naar het meer van Lugano: 
een van de mooiste gebieden van Zwitserland. 
Lugano is een ideaal uitgangspunt voor excursies. 
‘s Avonds zult u zich niet vervelen in deze prachtig 
verlichte stad met haar vele terrasjes.  

Dag 2 (dinsdag): Verkenning van Lugano
In de ochtend maken we een wandeling langs 
het meer naar het centrum van de stad. 
De namiddag kunt u naar eigen wens doorbrengen 
in Lugano. Breng een bezoek aan de Monte Bre 
of rust uit op het prachtige terras van het hotel 
en neem een duik in het zwembad.

Dag 3 (woensdag): Alpenpassen
Vandaag beleven we Zwitserland op z’n mooist 
met een rit over maar liefst drie Alpenpassen. 
We rijden door een prachtige bergwereld via de 
Lukmanierpas en de Oberalppas. We maken een 
stop in Andermatt voor de lunch. Tijdens de terugreis 
naar Ticino rijden we over de St. Gotthardpas.

Dag 4 (donderdag): Milaan 
Op de vierde dag van onze reis bezoeken we 
de bruisende stad Milaan. We brengen onder 
leiding van een gids een bezoek aan het prachtige 
stadscentrum. Tijdens de rondleiding ziet u onder 
andere de beroemde Dom en het Castello Sforzesco. 
Milaan staat wereldwijd bekend als de modestad. 
U kunt er dan ook perfect winkelen, bijvoorbeeld 
in Galleria Vittorio Emanuele II.



Dag 5 (vrijdag): Lago Maiggiore
Op deze dag maken we een uitstapje naar het Lago 
Maggiore, met bezoek aan het bloemeneiland Isola Bella 
(boottocht niet inbegrepen in de reissom). We rijden 
door de prachtige omgeving, via Ponte Tresa, 
Varese, Cesto Calende en Stresa. In de namiddag 
bezoeken we het mondaine en gezellige Ascona.

Dag 6 (zaterdag): Boottocht meer van Lugano
In de ochtend maken we een boottocht over het meer 
van Lugano (niet inbegrepen in de reissom), met pauzes 
in het pittoreske Morcote en Gandria. In de namiddag 
heeft u voldoende tijd om Lugano op eigen gelegenheid 
verder te ontdekken.

Dag 7 (zondag): Naar huis
Na het ontbijt verlaten we Lugano en reizen we via 
Bellinzona, de St. Gotthardtunnel en Luzern en 
vervolgens via Colmar en Luxemburg terug naar 
Limburg.

Hotel Lido Seegarten
Wij bieden u een top hotel, een van de beste in Lugano. 
Het hotel is prachtig gelegen op een van de mooiste 
plekjes aan het Lago di Lugano, aan de zonnige 
zuidzijde, direct aan het meer. Via het mooie Parco 
Civico bent u zo in het levendige centrum van Lugano. 
Afgelopen winter zijn de kamers gerenoveerd/
vernieuwd. Uw kamer is voorzien van een moderne 
badkamer, toilet, telefoon, minibar en airco. Het hotel 
beschikt over een lift, restaurant, bar, zwembad en 
een schitterend terras aan het meer. 

ga mee
beleef


