GARDAMEER
Zo 15.07.2018 – Zo 22.07.2018
8 dagen
Hotelovernachtingen:
7 x overnachting in HP in Hotel Riva Del Sole ****
comfortabele kamer met douche of bad en WC
gratis gebruik buitenzwembad
hoteltaxen
Prijs: 720 € single toeslag = 220 €

ONDERWEG BIEDT BENELUX CARS U 1X GRATIS KOFFIE MET VERRASSINGSGEBAK

DAG 1 (ZONDAG 15.07.2018)
Zondag 15 juli in de vroege ochtend vertrekken we vanuit Lommel. De auto’s kunnen geparkeerd worden aan de
garage verdere opstapmogelijkheid Hechtel de prijzenklopper en Carpooling Houthalen. Van daaruit rijden we met 2
chauffeurs richting Gardameer te Italië. Onderweg maken we verschillende tussenstops. In de avond zullen we
arriveren bij ons hotel, waar we ontvangen worden met een heerlijk Italiaans avondmaal.
Verblijfshotel Riva Del Sol Garda, een kwalitatief 4 sterren hotel met een score van 9.6 / 10
DAG 2 (MAANDAG 16.07.2018)
Wat een bestemming…Olijfbomen, een mooi zwembad, de Italiaanse zon.
Vandaag lekker genieten en het stadje verkennen.
DAG 3 (DINSDAG 17.07.2018)
Tijdens de derde dag op onze bestemming kunnen we genieten van de Italiaanse
zon en de kinderen kunnen zich uitleven in het zwembad.
Of wil u liever de stad Verona met ons gaan bezoeken?
Voor diegene die willen*, vertrekken we omstreeks 11u00 naar Verona om daar
de stad vrij te bezoeken.
DAG 4 (WOENSDAG 18.07.2018)
Vandaag staat er een uitstap naar Venetië op de
planning voor diegene die willen*. Het vervoer
naar Venetië wordt door ons verzorgd.
DAG 5 (DONDERDAG 19.07.2018)
Voor diegene die willen*: In de voormiddag omstreeks 09u30 vertrekken we naar Bardolino om de markt en deze
stad te bezoeken. Verplaatsing heen en terug naar Bardolino is inbegrepen in de prijs. Omstreeks 15u00 keren we
terug naar ons hotel om verder te genieten van het Italiaanse zonnetje aan het zwembad
DAG 6 (VRIJDAG 20.07.2018)
Vandaag gaan we naar Peschiera.
Peschiera is een mooi plaatsje aan het Gardameer met
gezellige terrasjes, smalle straatjes, altijd druk bezocht met
uitzicht op het meer
DAG 7 (ZATERDAG 21.07.2018)
Vandaag is er een dagje vrij voorzien in ons verrblijfshotel en kunnen we genieten van de sfeer aan het zwembad.
Wat een heerlijke dag!
DAG 8 (ZONDAG 22.07.2018)
Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts met een facultatief middagmaal
onderweg. Aankomst is voorzien tussen 22 en 23 uur. Wat een prachtreis!
Inbegrepen: 8 daagse vakantie in half pension volwassene: 720 €
kind (tot12j) 495 €
kind(0‐2j) gratis
‐ Reis per luxe autocar
‐ 7 overnachtingen
‐ 6x luxe ontbijt buffet + 7x avondmaal
‐ Btw, baantaxen, parkeergelden
Excursiepakket: 46 € pp * bij voldoende deelname
1 dag vrij bezoek aan Venetië incl transchetto boot, 1 dag Verona vrij bezoek, bezoek aan Pechiera,
marktdag Bardolino

