
Italië
Lago Maggiore
De kunst van het leven

P R I M A T O U R S

Het Lago Maggiore strekt zich uit van Italiaans Zwitserland tot ver in het Italiaanse Piemonte en Lombardije. 
Weinig meren zijn zo veelzijdig: majestueuze huizen en paleizen, pittoreske dorpjes, de fraaiste vergezichten, 
de meest authentieke restaurantjes, de mooiste wandelingen en de beste winkeltjes voor wijn, kaas en truffels. 
Dankzij het milde klimaat heeft zich aan de oevers een overvloedig mediterraan aandoend leven ontwikkeld. 
In het achterland rijst een wilde en romantische bergwereld met adembenemende panorama's op. Een verblijf 
aan de oevers van dit magische meer is zonder meer een verademing. 



Lago Maggiore • 7 dagen

Begeleide verblijfsreis
per luxe autocar. 

We nemen u tijdens deze reis mee naar de meest unieke en nog
onontdekte plekjes van het Lago Maggiore.  

PROGRAMMA

1e dag (D)    
Vertrek ’s morgens heel vroeg aan onze centrale opstapplaatsen 
via Luik, Luxemburg, Straatsburg en Basel. Verder via Luzern naar 
de Zwitsers-Italiaanse grens, richting Baveno, gelegen aan de 
zuidwestzijde van het Lago Maggiore. De volgende 5 nachten 
verblijven we in één van de Zacchera hotels**** in Baveno.  

2e dag (OD) Mooie plekjes aan de oever van het Lago Maggiore 
De botanische tuinen van Villa Taranto (Verbania) zijn het 
prototype van een Britse tuin. De grondlegger was de Schot Neil 
McEacharn. Vandaag charmeert deze tuin haar bezoekers met 
duizenden verschillende planten uit alle hoeken van de wereld. 
Ervaar tijdens het bezoek de ongelooflijke aroma’s van de 
verschillende bloemen en planten en geniet van de oogstrelende 
verfraaiingen. Per overzetboot verplaatsen we ons naar Santa 
Caterina del Sasso, één van de meest intrigerende plekken aan 
het Lago Maggiore. De Hermitage, een bijzonder klooster, 
geprangd tegen de rotswand, en de Borromeïsche Golf 
overschouwend, bestaat uit 3 architecturale kapellen en is een 
meesterwerk van elegantie en techniek. We keren terug via 
Stresa waar we nog wat kunnen flaneren langs de promenade
en in het mondaine stadje. 

3e dag (OD) De veelzijdige Kunststad Milaan
Vandaag brengen een bezoek aan Milaan, de meest welvarende 
hoofdstad van Lombardije en gelegen in de Po-vlakte.
Even buiten het centrum ligt het Cimitero Monumentale van 
Milaan waar bekende Milanezen en Italianen begraven liggen,
een enorm complex met monumenten en architecturen 
ontworpen door belangrijke en zeer representatieve kunstenaars 
van de periode van 1886, het jaar van de inauguratie, tot op de 
dag van vandaag. Vanwege de hoge artistieke waarde van de 
sculpturen, begraafpaden en andere werken die er aanwezig zijn, 
wordt het beschouwd als een echt openluchtmuseum. Verder 
naar het centrum waar we een geleide stadswandeling maken 
langs de vele bezienswaardigheden die deze stad te bieden heeft.

4e dag (OD) Lago d’Orta
Lago d’Orta, het kleinere en beetje mystieke broertje van het 
Lago Maggiore, ingebed tussen glooiende heuvels en woeste 
bergen, doet denken aan een filmset. In Orta San Giulio vertrek-
ken we met een toeristentreintje naar de Sacro Monte di Orta, de 
heilige berg gewijd aan Franciscus van Assisi. Het is één van de 9 
heilige bergen in de regio Piemonte en prijkt op de Werelderf-
goedlijst van UNESCO. Van hieruit genieten we van prachtige 

uitzichten over het meer. Terug in het dorpje maken we een 
wandeling in het authentieke en sfeervolle centrum. Nabij Piazza 
Motta voorzien we wat vrije tijd. En dan ligt daar, midden in het 
meer, als kers op de taart, het piepkleine en fotogenieke Isola
San Giulio, de belangrijkste trekpleister van het Ortameer. 
Het eilandje is te bereiken per boot vanuit Orta San Giulio. 
De blikvanger is het benedictijnerklooster (niet toegankelijk)
met de indrukwekkende Basilica di San Giulio die we bezoeken.  
 
5e dag (OD) De magie van de Borromeïsche eilanden
In Lago Maggiore liggen 3 mooie eilandjes die ontdekt moeten 
worden. Een dag lang varen we van het ene naar het andere 
eilandje. In Baveno stappen we op de boot en varen naar Isola 
Madre, het grootste van de 3 eilanden en de thuisbasis van de 
elegante villa van de Borromeo familie, omringd door een 
uitgestrekte botanische tuin. Dit eilandje wordt het meest 
gekenmerkt door de stille betoverende sfeer. Het kleine eilandje 
Isola dei Pescatori biedt de charme van een traditioneel vissers-
dorp en is het enige eiland in het Lago Maggiore dat permanent 
bewoond wordt. Het dorp Pescatori bestaat uit kleine, kronkelen-
de, nauwe steegjes. Isola Bella met het monumentale, barokke 
paleis en het majestueuze landschap van de formele tuinen is
het beroemdste en het mooiste der Borromeïsche eilanden. 

6e dag (OD)  Italiaanse allure aan het Comomeer   
Na het ontbijt is het tijd om Lago Maggiore achter ons te laten. 
We houden halt in Como, de zijdestad, gelegen aan het zuidwest-
punt van het Comomeer. Como heeft een mooi historisch 
centrum. In het hart van de oude stad aan het Piazza Duomo 
vinden we enkele belangrijke middeleeuwse monumenten,
de Broletto, het voormalige stadhuis uitgevoerd in grijs, rood en 
wit marmer. De prachtige Dom behoort tot één van de
belangrijkste kerkelijke gebouwen in Noord-Italië en bezit
enkele kostbare kunstschatten, schilderijen en wandtapijten.
Na het geleid bezoek rest ons nog wat vrije tijd alvorens we
naar ons tussenovernachtingshotel Best Western Hôtel Au 
Cheval Blanc**** in Baldersheim, nabij Mulhouse (afreis 
17/07/2022 & 14/08/2022 & 02/10/2022) of Hotel Mercure 
Mulhouse Centre**** (afreis 08/05/2022 & 18/09/2022) rijden.

7e dag (O)
Na een rustig ontbijt rijden we via Metz, Luxemburg
en Luik naar de afstapplaatsen. 
 
O= ontbijt L= lunch D= diner
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AFREIS
DATA

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A

(A) 08/05/2022          € 895

(A) 17/07/2022            € 895

(A) 14/08/2022            € 895

(B) 18/19/2022            € 935

(C) 02/10/2022            € 850

7-DAAGSE BEGELEIDE VERBLIJFSREIS PER LUXE AUTOCAR

HOTEL-INFO

De Zacchera hotels bestaan uit de 4*- hotels Grand Hotel Bristol 
in Stresa, Grand Hotel Dino, Hotel Simplon en Hotel Splendid in 
Baveno. Alle zijn ze rustig gelegen aan de oevers van het Lago 
Maggiore. We verblijven met onze groep in één van de vier 
hotels. Eén week voor afreis wordt ons verblijfshotel bekend 
gemaakt. De hotels bieden alle comfort, zowel voor wat de 
kamers, de maaltijden als de accommodaties betreft
Ons tussenovernachtingshotel op terugreis is tevens
voorzien van alle comfort. 

Logies
11A: éénpersoonskamer
11B: tweepersoonskamer voor alleengebruik (op aanvraag)
22A: tweepersoonskamer 
22B: tweepersoonskamer met meer- of zwembadzicht 
22C: superior tweepersoonskamer met meer- of zwembadzicht

CAROLUS.BE

TOESLAGEN: 11A: (A) + € 185, (B)+ € 200, (C) + € 170; 11B: (op aanvraag): 
(A) + € 235, (B) + € 300, (C) + € 220; 22B: (A) + € 118/persoon, 
(B) + € 153/persoon, (C) + € 138/persoon; 22C: (A) + € 168/persoon, 
(B) + € 203/persoon, (C) + € 188/persoon.

VEEL INCLUSIEF: 6 x diner, overnachting en ontbijtbuffet; 1 x broodjes op 
de heenreis; reis en excursies met luxe autocar; inkomgelden volgens 
programma: botanische tuinen Villa Taranto, Hermitage Santa Caterina del 
Sasso, toeristentreintje Orta San Giulio, ferry Orta San Giulio – Isola San 
Giulio, bootuitstap Borromeïsche Eilanden met bezoek paleizen en tuinen 
Isala Madre & Isola Bella,…; audioguide systeem; BTW, wegen-, verblijf- en 
luchthaventaksen cfr. 01/11/2021; deskundige begeleiding.
NIET INCLUSIEF: tafeldranken; persoonlijke uitgaven; lunches; reisverzeke-
ring. OPMERKING: geldige identiteitskaart volstaat, kinderen kids-ID. 

Verzekeringstarief: globale reisverzekering: € 6,50/dag/persoon.
Enkel annuleringsverzekering: € 5,50/dag/persoon.
Opstapplaatsen: Mol, carpark Postelsesteenweg 27; Hasselt, carpark 
Walenstraat 30; Antwerpen, Crowne Plaza Hotel; Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
(vertrektijden worden later meegedeeld). Programma onder voorbehoud 
van wijziging.


