6 dagen Italiaanse Rivièra
Romantische kustwegen, prachtige
vergezichten en heerlijk eten!
Dag 1
Rechtstreekse lijnvlucht van Brussel naar Nice. Op de
luchthaven van Nice wacht onze autocar en chauffeur
ons op. We rijden langs de Franse kustlijn naar de
grens met Italië. Voor we naar onze verblijfplaats
Santo Stefano al Mare rijden, brengen we eerst nog
een bezoek aan het eeuwenoude stadje Dolceacqua.
U waant zich hier 1000 jaar terug! Verder door naar
ons hotel voor avondmaal en overnachting.
Dag 2
Ontbijt. We vertrekken naar San Remo, beroemd om
zijn vermaarde muziekfestival. We maken eerst een
rondrit door de elegante, moderne lanen en langs de
villa’s met hun groene tuinen en tropische planten.
Nadien maken we een wandeling doorheen de
middeleeuwse stad langs de Via Roma, het casino en
bezoeken we de orthodoxe kerk. Vervolgens nog wat
vrije tijd om de smalle steegjes en oude
winkelstraatjes op te zoeken. Terug naar ons hotel
voor avondmaal en overnachting.
Dag 3
Ontbijt. We nemen de autobaan tot voorbij Genua en
verder via een schilderachtige route naar Chiavari.
Daar aangekomen maken we een wandeling langs de
schattige steegjes en naar de kathedraal. Het stadje
biedt naast een mooie strandpromenade ook een
levendige stadskern. Verder door naar Rapallo.
Wandeling langs de mooie promenade, het
piratenkasteel en de jachthaven; In de namiddag
boottocht naar het havenstadje Portofino, met bezoek
aan o.a. het kastseel, de San Giorgio kerk en de
vuurtoren. Nadien terug naar het hotel voor
avondmaal en overnachting.
Dag 4
Ontbijt. We genieten van een vrije voormiddag voor
bezoek aan de omgeving of wat te ontspannen in het
hotel. In de namiddag rijden we naar Castelbianco,
een 12deeeuws bergdorp dat tegen 1930 helemaal
leeggestroomd was. Maar Castelbianco kwam terug
en tegen eind vorige eeuw had iedereen er
internetverbinding, huizen werden gerenoveerd en

nieuwbouw aan de omgeving aangepast. Door naar
Cervo, één van de meest pittoreske stadjes van de
regio en gekend voor de olijfolie. Terug naar ons hotel
voor avondmaal en overnachting.
Dag 5
Na het ontbijt vertrekken we naar Genua. Deze
prachtige havenstad verdient ongetwijfeld al onze
aandacht. Vanaf het ‘Aquarium’ wandelen we naar de
Via San Lorenzo waar we tal van prachtige gebouwen
aantreffen zoals de kathedraal San Lorenzo, de Jesukerk, het Groot Hertogelijk Paleis en zelfs het
geboortehuis van Christoffel Colombus. We wandelen
verder naar de Via Garibaldi met vele prachtige
gebouwen en musea. Na de middag nog wat rije tijd
om zelf de stad op eigen tempo te verkennen of even
uit te blazen op een van de vele terrasjes. Terug naar
ons hotel voor avondmaal en overnachting.
Dag 6
Na het ontbijt vertrekken we naar Monaco, een van
de kleinste landen in de wereld. We maken er een
stadswandeling door de mondaine straten en langs de
voornaamste bezienswaardigheden: de kathedraal
met graf van prinses Grace Kelly, het paleis, het
casino, enz… Een bezoek dat u steeds zal bijblijven! In
de namiddag vrije tijd, om te genieten van een
terrasje of even langs de exclusieve winkels te
kuieren. Nadien transfer naar de luchthaven van Nice
voor onze terugvlucht naar België
Hotel Aregai Marina **** in Santo Stefano
al Mare
Het Aregai Marina Hotel & Residence ligt in een
jachthaven aan de Ligurische Zee, op 750 meter van
het centrum van Santo Stefano al Mare. Het beschikt
over een privéstrand, accommodatie met
airconditioning en gratis wifi en
schoonheidsbehandelingen. Alle kamers en
appartementen van het Aregai Marina hebben een
elegante inrichting. U beschikt over een
satelliettelevisie met een aantal Sky-kanalen en een
eigen badkamer met een haardroger en
toiletartikelen. Sommige kamers hebben ook een
balkon. Het ruime restaurant is gespecialiseerd in
Ligurische gerechten, waarvan het merendeel
gebaseerd is op verse vis.
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(eenpersoonskamer: + €95)

Inbegrepen
 Internationale vluchten Brussel – Nice –
Brussel
 Rondreis per luxe autocar met bar, toilet, dvd
en airco
 Verblijf op basis van half pension in een
tweepersoonskamer
 Boottocht
 Luchthaventaksen, BTW & garantiefonds
Niet inbegrepen
 Overige toegangsgelden
 Alle dranken en persoonlijkeu uitgaven
 Annulatie- en reisbijstand-verzekering

