
>> Reis per luxe touringcar met  
gratis ontbijt met vers appelsiensap 
op de bus tijdens de heenreis  

>> 1x overnachting in half pension in 
Hotel Dei Laghi **** 8.9/10 

>> 4 x overnachting in half pension 
in Hotel Genty **** in Rimini 8.2/10 

>> 1 x overnachting in half pension 
in hotel Bristol**** in Mulhouse 8.4 

 

 
>> ZO 31.05-ZA 06.06.2020    649 € 

 

 
>> 1 x 3u gids in Bologna 
>> 1 x pasta diner met 1 glas wijn en 
1/2 l water in Bologna 
>> 1 x gehele dag gids in Ravenna en 
Comacchio 
>> 1 x inkomkaart Unesco Ravenna 
>> 1 x 1u30 boottocht in de Lagune 
van Comacchio 
>> 1 x gehele dag gids in San Marino 
en San Leo 
>> 1 x bezoek olijven olie molen in 
Santarcangelo inclusief proeverij 
met drankje 

 

Highligts aan de Adriatische riviera 
>> San Marino en San Leo—2 schatten van de Regio 

>> Wereldcultuur in Ravenna 

Emilia Romagna strekt zich uit tussen de Apennijnen, de Po-rivier en de Adriati-

sche kust en zal het hart van natuurliefhebbers en zonaanbidders en fijnproe-

vers sneller doen kloppen. Rimini is een van de meest populaire badplaatsen 

aan de Adriatische kust en verleidt met eindeloze zandstranden. San Marino 

betovert met een prachtig uitzicht en San Leo wordt een speciale schat van de 

regio genoemd. Ervaar culturele hoogtepunten in de kunststad Ravenna en 

maak kennis met het pittoreske stadje Comacchio met zijn vertakte rivier-

landschap, waar flamingo's en vele zeldzame vogelsoorten zich thuis voe-

len. Wat niet mag ontbreken op een reis naar Emilia Romagna is een be-

zoek aan Bologna, een prachtige wijnstreek. Middeleeuwse torens en lange 

arcades kenmerken het stadsbeeld. Natuurlijk mag een heerlijk pasta diner 

hier in Bologna niet ontbreken. Buon Appetito!   

 

 

 

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 
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ITALIE / ADRIATISCHE RIVIERA 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

EXCURSIEPAKKET 78 € 

REISDATUM EN PRIJS 

PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  ZONDAG 31.05.2020 

Heenreis vroeg in de ochtend naar het zuiden 

Overnachting in hotel Dei Laghi N-Milaan **** 

DAG 5 DONDERDAG 04.06.2020 

San Leo, San Marino en olijven olie molen met 

proeverij 

Overnachting in hotel Genty **** 

DAG 2  MAANDAG 01.06.2020 

Op pad richting Rimini, ontdekking Rimini 

Overnachting in hotel Genty **** 

DAG 6 VRIJDAG 05.06.2020 

We verlaten deze prachtige Adriatische riviera 

en rijden richting de Elsas en Vogezen voor 

tussenstop 

Overnachting in hotel Bristol in Mulhouse **** 

DAG 3  DINSDAG 02.06.2020 

Onze gids laat u de mooiste plekjes zien van Bologna en kan 

u genieten van een heerlijk pasta diner 

Overnachting in hotel Genty **** 

DAG 7 ZATERDAG 06.06.2020 

Terugreis huiswaarts, wat een prachtige erva-

ring  ! 

DAG 4  WOENSDAG 03.06.2020 

Vandaag nemen we een kijkje in het prachtige Ravenna en 

Comacchio en maken een verfrissende boottocht 

Overnachting in hotel Genty **** 

 

INCLUSIEF GRATIS 

ONTBIJT OP DE BUS 

MET VERS   

APPELSIENSAP 

Volle kaart = 40 € korting 


