
 

 

 

 

 

AANBIEDINGEN MEERDAAGSE REIZEN 2019 

LAGO MAGGIORE  
Zo 21.07.2019 - Za 27.07.2019 

7 dagen 

Hotelovernachtingen:  

6x overnachting in half pension  

comfortabele kamer met douche of bad en WC 

Prijs:  790 €     single toeslag = 30 € p.n     exclusief toeristen taks 

Excursiepakket: 87 € pp * bij voldoende deelname 

verplaatsingen naar Arona (2x) , boottocht heen en terug naar Luino, Lago Maggiore Express twv 35 €, boottocht heen 

en terug naar Isola Bella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VRAAG NAAR ONZE KINDERKORTINGEN 



 

 

 

 

 

DAG 1 (ZONDAG 21.07.2019)  

In de vroege ochtend vertrekken we vanuit Lommel richting Luxemburg-Colmar-Bazel naar Lago Maggiore. S’avonds 

voorziet het hotel een heerlijk avondmaal voor jullie. Waarna kamerindeling en nachtrust. 

Ons verblijfshotel HOTEL ROYAL is een prachtig 3 sterren hotel. 

Hotel Royal is één van de topaanbevelingen in Stresa. Deze accommodatie ligt op 12 minuten lopen van het strand. Het 

hotel wordt beheerd door een familie en ligt in een rustige omgeving vlakbij het Lago Maggiore.  Het hotel biedt 

uitzicht op de Borromeïsche baai en de Alpen.  Er is gratis WIFI. 

Het hotel heeft prachtige tuinen, een mooi terras, een buitenzwembad met een hot tub en een restaurant waar u 

binnen of buiten kunt eten. De hotelkamers zijn smaakvol ingericht en voorzien van alle nodige voorzieningen. 

Het stadscentrum is te bereiken via een mooie, gezellige boulevard.  Het hotel ligt op slechts 100 meter van het strand, 

de veerboten naar de Borromeïsche Eilanden en de kabelbaan naar de Mottarone.  

Beoordeling: Een beoordeling van 8.5/10  uit 1092 beoordelingen.  

“De hele entourage, de ligging. Het ontbijt in de tuin was heerlijk. Je werd echt in de watten gelegd”  

DAG 2 (MAANDAG 22.07.2019) Tijdens de tweede dag op onze bestemming kunnen we genieten van de Italiaanse zon 

en de omgeving verkennen. Langs de promenade van het hotel kan u een mooie wandeling maken langs het Lago 

Maggiore meer en genieten van een Italiaans terrasje. 

DAG 3 (DINSDAG 23.07.2019)  Lago Maggiore Express  EEN TOPDAG 

In de ochtend rijden we naar Arona (18 km), daar stap je in het gezellige, zuidelijk gelegen Arona  

op de regionale trein naar Domodossola.  Hier aangekomen, stap je over op een boemeltrein die je 

door maar liefst 100 valleien (Centovalli) rijdt helemaal tot aan Locarno.  Een zeer bijzondere rit 

met prachtige uitzichten. 

Tegen het middaguur komt de trein aan in Locarno, het meest noordelijke stadje aan Lago 

Maggiore.  In dit Zwitserse gedeelte van Lago Maggiore is er alle tijd om te genieten van het 

gezellige centrum vol met leuke winkeltjes, een heerlijke wandeling ‘lungolago’ langs het meer en 

uiteraard een smaakvolle lunch in één van de vele restaurantjes. 

Vervolgens stap je op de boot en vaar je in vier uur terug langs de vele 

karakteristieke plaatsjes aan Lago Maggiore.  Aan het begin van de avond 

meert de boot aan waar je deze gezellige dag bent begonnen, in Arona. 

DAG 4 (WOENSDAG 24.07.2019) Voor diegene die willen*: In de voormiddag omstreeks 09u00 vertrekken we naar 

Luino om de markt en deze stad te bezoeken. De verplaatsing maken we per boot.  

De markt in Luino is de grootste van noord-Italië. Op de oeverpromenade en de straten 

erachter staan elke woensdag ruim 400 kramen, waar bijna alles te verkrijgen is. Als je 

houdt van markten en koopjes is dit “the place to be”  

DAG 5 (DONDERDAG 25.07.2019) Vandaag gaan we naar per boot naar Isola Bella. Het Italiaanse Lago Maggiore ligt 

in Noord-Italië in het grens gebied van Italië en Zwitserland.  Het meer is ruim 200 m² groot en ligt op ruim 190 m 

boven zeeniveau. Zowel in Italië als in Zwitserland ligt het meer in Italiaanstalig gebied. Bekende plaatsen aan het  

meer zijn Locarno, Verbania, Luino en Stresa. Er liggen ook enkele eilandjes in het meer waarvan Isola Bella het 

bekendste is. Dit prachtige eiland gaan wij vandaag een bezoekje brengen.  

  

 

 

 

DAG 6 (VRIJDAG 26.07.2019) Vandaag kan u nog genieten van onze 

verblijfsplaats in Stresa, wandelend langs de boulevard in het 

Italiaanse zonnetje, een heerlijk laatste avondmaal in Stresa en een 

heerlijke nachtrust.  

DAG 7 (ZATERDAG 27.07.2019) 

Vandaag rijden we terug huiswaarts met onderweg verschillende 

vrijblijvende tussenstops. 


