ITALIË Bloemenrivièra
9-daagse busreis, 2 t/m 10 juni
De Bloemenrivièra heeft haar naam te danken aan
de weelderige vegetatie en plantengroei met rode en
roze Oleanders, paarse Bougainville en puntige Agaven.
Deze kuststrook tussen San Remo en Genua kreeg
hierdoor de bijnaam ‘Rivièra dei Fiori’, wat Bloemenrivièra
betekent. Als u langs de prachtige Middellandse Zeekust
rijdt met haar mooie zandstranden, de palmenboulevards
en de allesoverheersende bloemenpracht, dan zult u het
met ons eens zijn dat deze naam terecht gekozen is.
Ons hotel is prachtig gelegen, direct aan zee. Deze stad
geniet vooral bekendheid om zijn mooie boulevards en
leuke winkeltjes. Het heeft een mooi middeleeuws
centrum met fraaie monumenten. Van hieruit nemen we
u mee naar ondermeer het romantische en piepkleine
vorstendom Monaco. Ook bezoeken we Genua, San
Remo, Dolceacqua en het aan de kust gelegen Alassio.
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Hotel Ai Pozzi Village
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 (m.u.v.
de entrees), gidskosten. Nederlandse reisleiding
tijdens de gehele reis. Taxi service.
NIET INBEGREPEN Lunches, drank, entrees en
optionele excursies. Bijdragen Garantiefonds en
Calamiteiten fonds. Verzekeringen en uitgaven
van persoonlijke aard.

BELEVEN
Dag 1: Nederland - Zuid-Duitsland
Nadat u met onze taxiservice vanaf uw woonadres
naar de opstapplaats van de bus in Voerendaal bent
gebracht, rijden we naar ons overnachtingadres in
Zuid Duitsland voor diner en overnachting.
Dag 2: Zuid-Duitsland - Loano
Na het ontbijt rijden we door naar ons vakantieland
Italië. Via Milaan komen we aan op onze vakantiebestemming Loano. Het mooie, historische centrum
en de uitgestrekte stranden maken het een gezellige
vakantiebestemming. U heeft na aankomst in hotel Ai
Pozzi Village vrije tijd om alle faciliteiten van het hotel
te ontdekken of een korte wandeling naar het strand
te maken.
Dag 3: San Remo & Dolceacqua
In de ochtend brengen we een bezoek aan de chique
badplaats San Remo, ook wel de bloemenstad genoemd.

We vervolgen na de lunch onze dagtocht naar het
binnenland, waar we het pittoreske Dolceacqua
bezoeken.
Dag 4: Genua
De vierde dag van onze reis brengen we door in
Genua, de hoofdstad van Ligurië. Tijdens onze drie uur
durende wandeling, onder leiding van een gids, zien
we de mooie plekken van dit best bewaarde, historische
hart van Europa. Na de stadswandeling heeft u vrije tijd
om op eigen gelegenheid de stad te verkennen.
Dag 5: Alassio / Albenga
Vandaag gaan we de Palmenrivièra ontdekken.
We bezoeken eerst de populaire badplaats Alassio, die
bekendstaat om de Muretto – ‘de wand van Alassio’ –
die wordt beschouwd als een van de meest bekende
monumenten in de regio.

Na de lunch krijgt u de gelegenheid om het museum
te bezoeken (niet inbegrepen in de reissom ca
16 euro).
Dag 8: Loano - Zuid-Duitsland
We verlaten Loano en rijden naar Sierra Mione
voor onze lunchstop. Hierna rijden we naar ons
overnachtingadres in Zuid Duitsland.
Dag 9: Zuid-Duitsland - Nederland
Via de Duitse autobanen gaan we terug naar
Nederland met enkele stops. Na aankomst in
Voerendaal brengt de taxi u weer naar huis.

Vervolgens rijden we door naar Albenga. We maken
een mooie tocht door deze stad.
Dag 6: Vrije dag of facultatief naar Nice
Vandaag kunt u op eigen gelegenheid genieten van
de omgeving, het strand of geheel tot rust komen in
het wellness-gedeelte van het hotel. Ook kunt u
facultatief deelnemen aan een dagtocht naar Nice.
De reisleiding zal u hierover inlichten tijdens de reis.
Dag 7: Monaco & Monte Carlo
Vandaag brengen we een bezoek aan het prinsdom
Monaco. Een gids laat ons de belangrijkste bezienswaardigheden zien. In het oude centrum kunt u bij
het Palais du Prince het wisselen van de paleiswacht
meemaken. Ook kunt u de kathedraal met vlakbij het
graf van prinses Gracia bezoeken. Wereldberoemd zijn
het Musée Océanographique en de schitterend gelegen
Jardin Exotique.

