
    

Reis Cinque Terre 

September 2017 

Cinque Terre combineert alles wat Italië te bieden heeft  

 Gezellige historische dorpjes en haventjes 

 Een prachtige natuur, met een Nationaal Park en een schitterende kustlijn 

 Een rijke cultuur en geschiedenis 

 Een mediterraan klimaat  

 Een goede keuken met locale specialiteiten en wijnen 

We verblijven in de Villa Amaranta, een B&B gelegen in 

de heuvels van La Spezia, vanwaar we de belangrijkste 

bezienswaardigheden van de streek in een uurtje kunnen 

bereiken. De villa heeft een mooie tuin met uitzicht op de 

Golf van La Spezia, een zwembadje en biedt een fantastisch 

ontbijt.  

 

 

Keuze uit volgende bezienswaardigheden en activiteiten 

- Bezoek aan enkele van de vijf dorpjes (Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 

Vernazza en Monterosso) 

- Enkele wandelingen in het Nationaal Park van de Cinque Terre 

- Bezoek aan de marmermijnen van Carrara 

- Stadsbezoeken aan Lucca, Pisa, Genua, Parma 

- Gezellige haventjes met eventueel een boottochtje (Portovenere, Portofino, 

Tellaro) 

 

We combineren de flexibiliteit van een individuele reis  

met de gezelligheid en het comfort van een groepsreis. 

    



Deze 6-daagse reis wordt gepland in de eerste helft van september 

 

De prijs voor deze reis bedraagt  999 EUR per persoon (op basis van kamer en ontbijt). 

Voor een éénpersoonskamer is er een supplement van 270 EUR. 

Inbegrepen : 

 Transport van en naar de luchthaven in België van Denderleeuw.  
(in functie van de deelnemers, we doen ons best om iedereen zo vlot mogelijk naar de centrale 

punten te krijgen) 

 Vlucht Zaventem naar Milaan Malpensa.  
We nemen een vroege vlucht voor de heenreis (vertrek om 6.20 uur) en een late vlucht voor de 

terugreis (vertrek om 22.00 uur), zodat de eerste en de laatste dag zo goed als volledig kunnen benut 

worden.  

 Verblijf van 5 nachten inclusief ontbijt in de Villa Amaranta 

 Vervoer met minibus ter plaatse  

 Begeleiding 

 Een annulatieverzekering is optioneel (*) 

 

 

De overige onkosten (middagmalen, avondmalen en inkomgelden) worden worden ter 

plaatse afgerekend. We eten in principe in groep, maar je kan ook individueel iets eten. 

Voor de maaltijden rekenen we op een budget van 40 EUR per dag, excl. dranken.  (280 

EUR) 

 

Ga je mee ? 

Bel naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43  of 0477/688.760). 

 

 

Wens je nog meer inlichtingen ? 

Ga zeker eens kijken op onze website van Cinque Terre. 

 

 

(*) Voor de annuleringsverzekering hebben we volgende aanbevelingen :  

 Tijdelijke verzekering :  Europ Assistance 

 Jaarformule : Ethias 

http://www.wandelenlangskusten.eu/Cinque_Terre/Cinque_Terre.php
http://www.europ-assistance.be/annulatieverzekering/nogo-jaarlijks?funnel&path=/annulatieverzekering/al-mijn-reizen-van-het-jaar
https://www.ethias.be/part/nl/annulatieverzekering/annulatieverzekering-reizen-offerte.html?amc_icid=ethias_nl_assistance08102015_loyaltyarea_quote-annulation#/offerte-index

