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Opstappen dicht bij huis

Limburgse reisgenoten

Limburgse reisbegeleiding

Italiaanse Amalfikust
Spectaculaire kustlijn, pittoreske dorpjes en

Met vertrouwen op reis!

Unieke programma's

Uitsluitend fijne hotels

8 dagen vanaf

€ 1.565,- p.p.

perfect 4* hotel
Boek snel, want vol = vol!
We vieren samen vakantie aan de Italiaanse Amalfikust. Één van de
mooiste kustlijnen ter wereld met zijn steile kliffen en charmante
stadjes is, te zien in vele Hollywood films zoals recentelijk Tenet en The
Talented Mr. Ripley. U logeert in het 4* hotel Oriente, schitterend
gelegen aan de Golf van Napels in het pittoreske Vico Equense,
centraal gelegen in de regio vlakbij Sorrento. We vliegen vanaf Brussel
(o.v.b) rechtstreeks naar de luchthaven van Napels. We hebben een
gevarieerd en bijzonder excursie-programma samengesteld waarin u
vele hoogtepunten en bijzondere plekjes van de ” Costiera
Amalfitana” gaat beleven. Zo bezoekt u het kleine eiland Procida voor
de kust van Napels in 2022 Italiaanse Cultuurhoofdstad , maken we
een dagexcursie langs de Amalfikust met bezoek aan Pompeï, de stad
aan de Vesuvius. Een rondleiding en vrije tijd in Napels zal ook niet
ontbreken, deze prachtige stad barst van het culturele erfgoed en de
interessante musea. En één van de hoogtepunten is het jetset eiland
Capri, ook hier gaat u uw ogen uitkijken. Reis samen met andere
Limburgers mee op deze heerlijke reis! Ci vediamo Italia!

Dag 1 - Limburg - Brussel Charleroi - Napels
Vanuit uw Limburgse opstapplaats reist u samen met onze De
Limburger Reizen reisbegeleider per luxe touringcar naar de
luchthaven van Brussel Charleroi voor uw vlucht om 10.50 uur naar
Napels (vluchtdetails onder voorbehoud). Vervolgens volgt de transfer
(ca. 1 uur) naar uw prachtig gelegen 4* hotel Oriënte in Vico Equenso.
De rest van de dag heeft u heerlijk ter vrije besteding, zo komt u

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar de
luchthaven Brussel Charleroi en v.v.
Vlucht Brussel - Napels v.v. incl. 20 kg
bagage
7 nachten op basis van halfpension in
4* hotel Oriente
Diners in lokale restaurants
Dagexcursie langs de Amalfikust met
lokale gids
Halve dagexcursie Napels met lokale
gids
Excursie naar Pompeï met lokale gids
incl. entree
Excursie naar Procida, de Culturele
hoofdstad van 2022 incl. overtocht
per boot en rondrit
Excursie naar Capri met lokale gids
incl. overtocht per boot, rondrit over
het eiland
Toeristenbelasting
De Limburger Reizen
reisbegeleiding, gedurende de
gehele reis
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meteen in het juiste vakantiegevoel! U kunt genieten van de
faciliteiten van uw hotel of alvast de omgeving verkennen. Het strand
ligt op 350 meter afstand en is te voet. U dineert in uw hotel.

Met vertrouwen op reis!

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Dag 2 - Amalfikust & Pompeï
Na het ontbijt is er een heerlijke dagexcursie langs de
indrukwekkende Amalfikust. Deze schitterende kustweg wordt
aangeprezen als de mooiste ter wereld! Geniet van het prachtige
contrast van de witte huisjes en de diepblauwe zee. Positano is een
droomplek. John Steinbeck noemde het “de enige verticale plaats ter
wereld” – de steile straten komen allemaal samen op een klein strand.
Vanuit Amalfi leidt een weg over de Monte Lattari (de melkbergen)
naar Pompeï. De ooit zo bloeiende provinciehoofdstad met circa
20.000 inwoners werd waarschijnlijk al 300 jaar v. Christus gesticht.
Door een enorme vulkaanuitbarsting (Vesuvius) in het jaar 79 na
Christus werd de gehele stad bedolven onder een dikke lavastroom.
In de 18e eeuw werd reeds begonnen met opgravingen en nu blijkt
dat de eeuwenoude stad vrijwel in zijn geheel bewaard is gebleven en
weer compleet toegankelijk is. Diner in uw hotel.

Eventuele verzekeringen
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier
Verplichte bijdrage SGR € 5,- per
persoon
Fooien

Dag 3 - Italiaanse Cultuurhoofdstad Procida 2022
Iedereen kent Capri en Ischia. Maar bent u wel eens in Procida
geweest? Vandaag neemt u de veerboot van Napels naar Procida (30
minuten). In 2022 is het kleine Procida de culturele hoofdstad. Tijdens
deze unieke excursie maakt u kennis met het kleine, rustige eiland
met zijn pastelkleurige scheve huizen. Vanuit de haven brengt een
taxi u naar het oude, verhoogde fort “Terra Murata” waar u kunt
genieten van het uitzicht, ziet u de voormalige gevangenis en de
prachtige Abdij van de Aartsengel Michael. Vervolgens loopt u de trap
af (ca. 30 min.) naar het karakteristieke vissershaven “Corricella” om de
kleurrijke eilandarchitectuur van dichtbij te bewonderen. Het gaat
verder met de taxi’s door het binnenland van het eiland met
adembenemende smalle straatjes, langs schitterende citroentuinen
en donkere tufstenen stranden. Diner in uw hotel.

Dag 4 - Napels
Na het ontbijt wacht u wederom een schitterende dag. U bezoekt de
stad Napels (halve dag). Het historische centrum van Napels is een
aaneenschakeling van oude gebouwen, mooie kerken en barokke
stadspaleizen. Een klassieke schoonheid met smalle steegjes waar u
pizzeria’s, koffiebarretjes en delicatessenzaken vindt. Niet voor niets
dat het Centro Storico een plekje heeft gekregen op de
werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Centro Storico is een
openluchtmuseum waar de eeuwenoude geschiedenis van Napels
zich openbaart en u kan blijven verdwalen in het labyrint van
prachtige architectuur. Diner in uw hotel.

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20
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Dag 5 - Vrije dag
Vandaag heeft u een heerlijke vrije dag! U bepaalt zelf of u lekker
uitrust in de jacuzzi, strand of dat u het openbaar vervoer neemt naar
hartje Sorrento, waar u weer midden in de heerlijke Italiaanse sfeer
belandt. Geniet van de altijd goed gesoigneerde Italianen die voorbij
lopen wanneer u lekker een cappuccino met een brioche besteld op
één van de vele terrasjes. In de avond dineert u in uw hotel.

Met vertrouwen op reis!

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
Deze reis is minder geschikt voor
gasten die slecht ter been zijn

Dag 6 - Capri
Na het ontbijt heeft u wederom een heerlijke dag voor de boeg. De
reis brengt u naar het veel bezongen jetset eiland Capri. Capri
verwelkomt al beroemdheden sinds de Romeinse keizer Augustus er
in 29 voor Christus op vakantie kwam. U vaart over de diepblauwe zee
naar het eiland met bonte huisjes, talrijke vissersbootjes in
schilderachtige haventjes en een zeer kleurrijke vegetatie. U stapt in
minibussen voor een indrukwekkende rondrit over het eiland. U stopt
bij de Villa San Michele waar u een wandeling maakt. In de late
namiddag rijdt u weer terug naar uw hotel. Diner in uw hotel.

Dag 7 - Vrije dag
Geniet van de laatste dag aan de Golf van Napels in uw hotel of maak
gebruik van de Circumvesuviana-trein. Vanuit Vico Equense rijdt u per
trein in slechts 10 minuten naar Sorrento of in ongeveer één uur naar
Napels. Vanavond afscheidsdiner in ons hotel.

Dag 8 - Terugreis naar Limburg
Na het ontbijt is de transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht
naar Brussel Charleroi. De vlucht staat gepland om 13.25 uur,
(vluchtdetails onder voorbehoud). De landing is voorzien om 15.45 uur.
Bij aankomst staat de luxe touringcar voor u klaar om u weer veilig
naar Limburg te rijden. Dan komt er vandaag een einde aan een
fantastische ervaring in Bella Italia. De vele foto’s zullen uw
herinneringen kleur geven! We zien u graag terug op één van onze
volgende reizen.

Hotelinformatie
Hotel Oriente****
Het landtypische 4**** Hotel Oriente ligt boven op een heuvel in het
pittoreske Vico Equense en heeft een fantastisch uitzicht over de Golf
van Napels. Deze plek is bij uitstek geschikt om Sorrento en de
Amalfikust te verkennen. Vanaf het terras heeft u een mooi uitzicht
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Met vertrouwen op reis!

over de heuvels en zee. Het hotel ligt op loopafstand van het strand
(via een sterk hellende weg met trappen ca. 10 minuten). Transfer
naar het strand is ook mogelijk voor € 2,- per persoon. Strandbedjes
zijn te reserveren voor € 10,- per persoon. De kamers zijn verschillende
qua inrichting en zijn voorzien van airconditioning, minibar,
haardroger, badkamer met douche en balkon of terras.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 265,Hotel website: https://www.hoteloriente.it/en
Hotel adres: Hotel oriente, Corso Luigi Serio, Vico Equense, Napels,
Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: delimburgerreizen.nl
Versie: 31 December 2022 - Copyright © De Limburger Reizen

Pagina 4

