
 

 

 

 

 

AANBIEDINGEN MEERDAAGSE REIZEN 2019 

 

BLOEMENRIVIERA 
Zo 26.05.2019 - Vr 31.05.2019 

6 dagen 

3 x overnachting in HP in Hotel Europa in San Bartolomeo al mare *** 

1 x overnachting in HP in Hotel Bristol *** 

comfortabele kamer met douche of bad en WC 

1 x begroetingsdrankje    

1 x gehele dag gids in San Remo                 

INCLUSIEF 1 x 4u walvissafari                               

1 x gehele dag gids in Monaco en Monte Carlo           1 x wijnproeverij 

Prijs:  632 €    single toeslag = 23 €/n       excl toeristentax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dag 1 ( ZONDAG 26.05.2019 ):   

We vertrekken ’s morgens vroeg vanuit Lommel en rijden zo richting 

Luxemburg-Basel-Milaan-Genua naar San Bartolomeo al mare (1180 

km). Ons verblijfshotel ligt op 1 minuut van het strand.  Hotel Europa 

ligt op slechts 50 meter van het strand in San Bartolomeo al Mare en 

op 10 minuten rijden van Imperia.  Het biedt kamers met een klein 

balkon, gratis WIFI, airo en een tv.  Bij aankomst worden we hartelijk ontvangen met een 

begroetingsdrankje. Daarna kamerindeling, avondmaal en overnachting.  

Dag 2 ( MAANDAG 27.05.2019 ):   

 Na een stevig Italiaans ontbijt gaan we op pad met een lokale gids in San Remo. De Corso Matteotti, 

waar zich veel chique winkels bevinden, is hier de voornaamste straat. Ook kunt u een bezoekje 

brengen aan de basiliek Sanctuaria della Madonna della Costa.  Een gids zal u uitvoerig alles vertellen 

over deze prachtige stad. Rond de middag voorzien we vrije tijd om bijvoorbeeld een lekkere pasta te 

kunnen gaan eten. Vandaag mag u ook nog proeven van lekkere wijntjes, want een wijnproeverij met 

uitleg staat ook nog op de planning.  

Dag 3 ( DINSDAG 28.05.2019 ):   

Vandaag staat Monaco en Monte carlo op het programma. 

We rijden eerste naar Monaco, de hoofdstad van het 

vorstendom.  De gids die met ons meegaat zal u alles 

vertellen over de Botanische tuin en het prinselijk paleis.  Ook ziet u de kathedraal, waarin het sobere 

graf van prinses Gracia een onopvallende plaats kreeg. Natuurlijk ook een blik op de haven met de 

luxe jachten van miljonairs die hier aangemeerd liggen.  Vervolgens rijden we door naar Monte Carlo, 

hier geven de wolkenkrabbers de stad een futuristisch effect.  Een dag vol weelde en pracht.  

Dag 4 ( WOENSDAG 29.05.2019 ):   

Vandaag gaan we op walvissafari.. Op de tour 

heeft u de mogelijkheid om pot walvissen te 

spotten tot 24 meter groot. Maar tuimelaar, 

Risso’s dolfijnen, spits snuitdolfijnen en 

finbacks zijn niet ongewoon. 

Dag 5 ( DONDERDAG 30.05.2019 ):   

Vandaag nemen we terug afscheid en begint onze tocht huiswaarts. We maken een 

tussenovernachting in Mulhouse Frankrijk (600km).  

Dag 6 ( VRIJDAG 31.05.2019 ):   

We vertrekken ’s morgens vanuit Mulhouse huiswaarts. 

 

 

 

 

 

 

 


