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11 dagen / 10 nachten
halfpension + 1 middagmaal 

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

09 september 22 € 1215

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 130

Opstapplaats: G

Dag 1 • België - Piotta
We rijden via Luxemburg, Metz en Straatsburg naar Zwitserland waar we overnachten in het ***Motel Gottardo Sud te Piotta.

Dag 2 • Modena - Urbino
Onze tocht gaat deze ochtend richting Emilia-Romagna. Vooreerst verkennen we de stad Modena, gekend voor zijn auto-industrie met 
namen als Ferrari en Lamborghini, maar ook voor zijn balsamicoazijn. De liefhebbers van Italiaanse bolides kunnen volop de adrenaline 
voelen pompen in het Ferrari museum (facultatief ± € 15 pp). Samen met onze gids kuieren we vervolgens o.a. langs de Dom, het stadhuis 
en het hertogelijk paleis. We overnachten in een ***hotel in de omgeving van Urbino.

Dag 3 • Ascoli Piceno - Silvi Marina
Net voor de grens met Abruzzo ligt Ascoli Piceno, één van de mooiste steden van Italië met nog een heel intact middeleeuws centrum. We 
bezichtigen er o.a. de Piazza del Popolo, de kerk San Francesco en de Dom. We genieten er van wat vrije tijd en bevelen zeker een likeurtje aan 
in één van de oudste tavernes. In de late namiddag brengt de chauffeur ons naar Silvi Marina waar we verblijven in het ****hotel Abruzzo Marina.

Dag 4 • Atri - Civitella del Tronto
De historische stad Atri wordt omgeven door een ruig landschap van canyons. De nabijgelegen Duomo en het hertogelijk paleis verdienen 
onze aandacht. Civitella del Tronto is een burchtstadje met de grootste en meest strategisch gelegen burcht van de Bourbons (facultatief  
± € 6 pp). We genieten hier dan ook volop van de fraaie omgeving.

Dag 5 • Rocca Calascio - Campo Imperatore
In de voormiddag passeren we langs Rocca Calascio, een klein middeleeuws dorp, met vanaf het kasteel een adembenemend uitzicht. 
Het prachtige landschap diende o.a. als decor voor twee films: Lady Hawke en The Name of the Rose. We trekken verder naar Campo 
Imperatore, een hoogvlakte op 1800 meter.

Dag 6 • Vasto - Costa dei Trabocchi - San Giovanni in Venere
We bezoeken Vasto, gelegen op een heuvel nabij de zee. Hier flaneren we o.a. langs het kasteel, de verdedigingstorens, de kathedraal en 
het Palazzo d’Avalos. We houden even halt voor een korte wandeling in het natuurgebied bij de Punta Aderci waar de kust zich op zijn ruigst 
vertoont. We vervolgen onze tocht langs de Costa dei Trabocchi. Na de middag bezoeken we San Giovanni in Venere, een abdij gelegen 
op een heuvel beplant met olijfbomen. Van hieruit hebben we o.a. zicht op de toppen van de Gran Sasso, het natuurpark Majella en de 
Adriatische kust.

Dag 7 * • Sulmona - Anversa degli Abruzzi - Scanno
Dwars door Sulmona, de stad van de Romeinse dichter Ovidius, loopt het indrukwekkende aquaduct met 21 bogen. In dit middeleeuwse 
stadje maken we ook kennis met de cultuur van ‘confetti’. We genieten van ons middagmaal in Anversa degli Abruzzo, een bergdorp met 
prachtig uitzicht op een kloof. Via de Sagittariokloof zetten we onze rit verder naar het meer van Scanno en genieten we van een prachtige 
natuur, rust en een korte wandeling in één van de mooiste dorpen van Italië.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 8 • Isole Tremiti
Vanuit Termoli vertrekken we met de boot naar de Tremitische eilanden. Deze Italiaanse archipel bestaat uit vijf eilanden en maakt deel 
uit van het Nationaal Park Gargano (facultatief € 45 pp). Het zeewater dat de eilanden omringd is kraakhelder en heeft de status van een 
maritiem natuurreservaat. We bezoeken een drietal eilanden en genieten van een ontspannende dag.

Dag 9 • Ancona - Mondaino - Urbino
We verlaten Abruzzo en trekken door de regio Le Marche. Onze eerste stop is Ancona, een stad met een zeehaven, gelegen aan de Adriatische 
Zee. De kathedraal zou volgens overleveringen op de plaats van een tempel gewijd aan Venus staan. Na een stadswandeling zetten we koers 
naar Mondaino waar ons een verrassend onthaal wacht. Deze avond overnachten we opnieuw in een ***hotel in de omgeving van Urbino.

Dag 10 • Mantova - Innsbruck
De aan de Mincio gelegen stad Mantova met zijn prachtige paleizen, kathedraal en gezellige pleinen ademt volop geschiedenis uit. Het is 
niet alleen de geboorteplaats van de Romeinse dichter Vergilius maar komt ook voor in één van de beroemdste liefdesverhalen aller tijden, 
‘Romeo en Julia’. Na de middag zetten we onze terugreis in richting Innsbruck, waar we verblijven in een ***hotel.

Dag 11 • Innsbruck - België
Vanuit Innsbruck of omgeving keren we terug naar België.

HOTELS *** & ****
Ligging: de meeste hotels zijn rustig gelegen
Uitrusting: hotels met restaurant, bar, lift, zwembad, soms fitness, wifi, 
comfortabel ingerichte kamers met badkamer met bad of douche en toilet, 
telefoon, tv en airco
Maaltijden: Italiaans ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu

INBEGREPEN
• **** PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 11e dag het ontbijt en 

1 middagmaal op dag 7
• Navette dag 5, inkom abdij San Giovanni dag 6
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België
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ABRUZZEN, DE LOKROEP VAN 
DE ZEE & DE GRAN SASSO
Italië


