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9 dagen / 8 nachten
halfpension

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

17 mei 22 € 1212 

24 september 22 € 1212 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 185

Classic suite in Loano2Village € 40

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Mâcon
Via de autosnelwegen starten we onze rondreis richting Metz en Nancy. Na de middag zetten we onze weg verder naar Mâcon, waar we 
logeren in het ****hotel Novotel Mâcon Nord.

Dag 2 • Macon - Aix-en-Provence - Loano
In de voormiddag trekken we verder naar Aix-en-Provence, de hoofdstad van de Provence. Deze stad heeft een deel van het typische 
17e en 18e-eeuwse karakter bewaard. Na de middag reizen we via de snelweg naar Loano, waar we onze intrek nemen in het ****hotel 
Loano2Village.

Dag 3 • San Remo - Ligurië
San Remo, één van de mooiste steden aan de Ligurische kust, is onze eerste Italiaanse tussenstop. We maken een geleide wandeling langs 
de Russisch-Orthodoxe kerk, het casino, de Via Roma en vervolgens naar de oude stad ‘La Pigna’. Na het vrij middagmaal ontdekken we het 
achterland, meer bepaald het Ligurische plaatsje Dolce Aqua, een gezellig middeleeuws stadje dat gedomineerd wordt door de 15e-eeuwse 
Doriaburcht. Liefhebbers van het werk van de kunstschilder Claude Monet zullen onderweg de romaanse boogbrug over de Nervia rivier 
vast herkennen.

Dag 4 • Genua
Vandaag verkennen we Genua, de hoofdstad van de regio Ligurië. Deze prachtige havenstad is een bruisende culturele plek en verdient 
ongetwijfeld al onze aandacht. Pieter Paul Rubens was trouwens vol lof over de schoonheid van deze stad… en terecht! We maken een 
geleide stadswandeling vanaf het ‘Aquarium’ naar de Via San Lorenzo, waar we tal van prachtige gebouwen aantreffen: de kathedraal, het 
hertogelijk paleis, de Jesu-kerk en als toemaatje het geboortehuis van Christoffel Columbus. We ontdekken het operagebouw en kuieren 
verder naar de Via Garibaldi, met vele prachtige gebouwen en musea. De rest van de namiddag voorzien we vrije tijd om de oude stad nog 
verder te ontdekken, een terrasje te doen of te shoppen.

Dag 5* • Loano
We genieten van een vrije dag in onze verblijfplaats Loano. Liefhebbers kunnen met de shuttlebus naar de wekelijkse markt of de charmante haven.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • Rapallo - Santa Margherita Ligure - Portofino
Na het ontbijt trekken we naar Rapallo en verkennen we drie prachtige plaatsjes aan de Tigulliogolf. Rapallo - met zijn smalle middeleeuwse 
straatjes, gezellige pleintjes en het waterkasteeltje - is de opstapplaats voor onze boottocht naar de volgende twee parels. Vooraleer 
we naar het mondaine luxeplaatsje Portofino varen, maken we een stop in het al even elegante Santa Margherita Ligure. We laten ons 
betoveren door de unieke villa’s en de weelderige versieringen. In de namiddag varen we verder naar het luxueuze, veelkleurige Portofino, 
waar we genieten van de zilte zeelucht en het azuurblauwe water. Portofino is vooral bekend door het pittoreske haventje en de zeer 
schilderachtige ligging in een fraai natuurgebied, omgeven door lage bergen. Bepaalde delen van dit vissersdorpje werden zelfs nagebouwd 
in amusementsparken in Japan en de Verenigde Staten.

Dag 7 • Albenga - Alassio - Toirano
Voor de middag bezoeken we Albenga, één van de best bewaarde middeleeuwse centra van Ligurië. Kenmerkend voor Albenga zijn de vier 
grote torens die al van ver zichtbaar zijn. Nadien rijden we verder naar de middeleeuwse badplaats Alassio met haar prachtig zandstrand. 
In de vroege namiddag bezoeken we de unieke en overweldigende kalksteengrotten van Toirano, een waardige afsluiter van ons Italiaanse 
luik van deze reis.

Dag 8 • Loano - Mulhouse
Tijdens onze terugrit blijven we het vakantiegevoel behouden met een bezoek aan de elegante stad Como. Na de middag verlaten we het 
Italiaanse grondgebied en rijden we door naar Mulhouse waar we overnachten in het ***hotel Bristol.

Dag 9 • Mulhouse - België
Via de autosnelwegen keren we terug naar België.
 
Opgelet: de volgorde van het programma kan gewijzigd worden naargelang de weersomstandigheden of beschikbaarheid.

HOTEL LOANO2 VILLAGE ****
Ligging: gelegen in een residentiële wijk, op 1,3 km van het centrum van 
Loano en van het strand. Het hotel is volledig omgeven door prachtige 
tuinen. Gratis shuttlebus naar het centrum van Loano
Uitrusting: prachtig vakantiecomplex met verschillende gebouwen, receptie, 
lift, restaurant, pizzeria, bar, snackbar, tuin met ligstoelen en parasols, 2 
openluchtzwembaden, overdekt zwembad, whirlpool, fitness, tennisvelden, 
mooi ingerichte kamers, badkamer met bad of douche, toilet, haardroger, 
telefoon, tv, kluis, wifi, minibar, airco en een aantal met balkon. Classic suite 
kamers (boekbaar mits supplement en zolang er beschikbaarheid is) hebben 
een zijdelings zeezicht, dagelijks 4 flesjes water, badjas en slippers
Maaltijden: ontbijtbuffet, 3 gangenmenu of buffet, inclusief water en wijn 
tijdens het avondmaal

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de centrale verzamelplaats en terug
• Vervoer met een ***** ROYAL CLASS autocar
• Halfpension vanaf de 1e dag avondmaal t.e.m. de 9e dag het ontbijt
• Inbegrepen: bezoek grotten van Toirano, boottocht van Rappalo naar Santa 

Margerita en Portofino.
• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België
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