Milaan en de Noord-Italiaanse Meren

4-DAAGSE VLIEGTUIGREIS
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Programma
Milaan, de tweede belangrijkste stad van Italië, is een dynamische metropool met vele
facetten. Wie zegt “Milaan”, denkt in de eerste plaats aan de monumentale Duomo kerk.
Daarnaast is Milaan ook en vooral gekend als modehoofdstad : een jurkje van Dolce &
Gabbana, schoenen van Gucci ... Milaan is een droom voor wie van mode en
designspulletjes houdt.
Als het beloofde land zou bestaan, dan zou het wel eens rond de Noord-Italiaanse meren
kunnen liggen. Tal van gekroonde en ontkroonde hoofden, industriëlen en financiers,
filmsterren en mediafiguren uit de hele wereld hadden of hebben er een optrekje.
De oevers van de meren zijn dan ook bezaaid met schilderachtige dorpjes en
beroemde villa’s te midden van prachtige parken. Aan elke villa is een naam en een
geschiedenis verbonden, evenals fenomenale uitzichten die dichters al meer dan
tweeduizend jaar proberen te vatten in woorden. Het zachte klimaat zorgt ervoor dat
tropische planten zelfs in de winter overleven.

DAG 1
Samenkomst op de luchthaven van Zaventem voor de rechtstreekse lijnvlucht naar Milaan.
Bij aankomst op Italiaanse bodem houden we onderweg naar de meren halt om kennis te
maken met de lekkere wijn en brengen we bezoek aan een wijndomein. Na een rondleiding
wacht ons een proeverij met wat kaas en hapjes.

Onze volgende halte is het stadje Stresa, gelegen aan het Maggiore meer.
We maken een wandeling en genieten van een heerlijke lunch.
Dit oude vissersdorp groeide uit tot een toeristische trekpleister en kuuroord, dankzij
beschrijvingen van bekende schrijvers als Stendhal, Byron en Dickens.
Het ligt veruit aan de mooiste oevers van het meer en men kan er wandelen over de
schitterende bloemrijke promenades.
Na de middag bezoeken we we tuin van Villa Taranto. In deze botanische, typisch Britse tuin
bewonderen we de duizenden planten en bloemen uit alle hoeken van de wereld.
Doorreis naar ons hotel, kamerverdeling, avondmaal en overnachting.
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DAG 2
Ontbijtbuffet.
In het Maggiore meer liggen 3 mooie eilandjes die we gaan verkennen.
We begeven ons te voet naar de pier en nemen vervolgens de boot naar deze Borromeïsche
Eilanden.
We varen naar het eerste eiland Isola Madre, het grootste. Onderweg bewonderen we het
mooie landschap en de diep blauwe wateren en hoge bergen. Tijdens onze wandeling op het
eiland genieten we van de betoverende sfeer.
Vervolgens varen we naar het eilandje Isola Bella en middagmaal bij aankomst.
We bezoeken het “Palazzo”, dat omgeven is door imposante baroktuinen in terrasvorm, waarin
beelden en andere tuinornamenten een belangrijke rol spelen. Bezoek aan het paleis en de
tuin.

Tot slot varen we naar het kleine eilandje Isola Pescato. We slenteren door de kleine,
kronkelende nauwe steegjes in dit charmante traditioneel vissersdorp.
Terugkeer naar ons hotel, avondmaal en overnachting.

DAG 3
Ontbijtbuffet.
Vandaag is het de beurt aan het Como meer.
Onze eerste halte is het stadje Como zelf, gelegen aan het zuidwesten van het meer.
In het hart van dit mooi historische stadje is de Piazza Duomo gelegen en bewonderen we
tijdens onze wandeling enkele belangrijke middeleeuwse monumenten, de Broletto en de
prachtige Dom.
Tijdens een tocht per boot genieten we van het schitterend uitzicht en varen we langs enkele
gekende luxe hotels en villa’s. We meren aan in het stadje Bellagiao, de parel van het
Comomeer.
Middagmaal.
Tot slot nemen we de boot naar de overkant en bezoeken we de prachtige 18de eeuwse Villa
Carlotta, gelegen aan de westoever. We wandelen door de tuinen en bewonderen de mooie
beeldhouwwerken in de villa. Hier krijgen we een goed idee van hoe de adel in die tijd een
buitenverblijf inrichtte.
Terugkeer naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.
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DAG 4
Ontbijtbuffet & vrijmaken van de kamers.

Alvorens we huiswaarts keren, We gaan op
verkenning in de stad Milaan langs o.a.
de
indrukwekkende Duomo kathedraal, één van de
grootste Rooms-katholieke kerken ter wereld. De
kathedraal ligt aan het Piazza del Duomo, het
centrale plein van Milaan. De bouw van de Duomo
ging reeds van start in de 14de eeuw, maar de
werken werden pas voltooid in de 19de eeuw.

Middagmaal.

We nemen een kijkje in het Teatro alla Scala of La Scala,
een van de mooiste operagebouwen ter wereld. Het theater
opende zijn deuren in 1778, maar ook vandaag vinden er
nog steeds voorstellingen plaats.
Vervolgens wandelen we doorheen de prachtige Galleria
Vittorio Emanuele II, een historische winkelgalerij, volledig
overdekt met glazen koepels.

Transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht.
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Vluchten
=> Rechtstreekse lijnvluchten met Brussels Airlines
Heenreis

Vertrek in Zaventem met vlucht SN3153 om 06.20 uur met aankomst in Milaan om 07.50 uur.
Terugreis

Vertrek in Milaan met vlucht SN3160 om 21.55 uur met aankomst in Zaventem om 23.25 uur.
Vluchturen onder voorbehoud van wijzigingen.

Hotel
Hotel Splendid **** (of gelijkwaardig)
Stijlvol en elegant hotel met Italiaanse charmes, gelegen in Baveno aan de oever van het Lago
Maggiore op z’n 5 minuten stappen van het centrum van dit stadje.
Het hotel biedt een panormisch uitzicht op de bergen en het meer.
De comfortabele kamers zijn elegant en ruim en voorzien van alle comfort zoals tv, kluisje,
balkon, haardroger, …
http://zaccherahotels.com/it/
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Details
Prijs per persoon
in een tweepersoonskamer: 1059 euro
in een éénpersoonskamer: 1217 euro
Inbegrepen:
➢ Lijnvluchten heen en terug met Brussels Airlines
➢ Luchthaventaksen zoals momenteel gekend (onderhevig aan wijzigingen)
➢ 3 hotelovernachtingen**** met ontbijtbuffet
➢ 3 avondmalen met drankenforfait
➢ 4 middagmalen met drankenforfait
➢ Autocarvervoer ter plaatse zoals beschreven
➢ Bezoeken en excursies en bootverbindingen zoals vermeld
➢ Fooi chauffeur
➢ Nederlandstalige Omnia Travel reisbegeleider
➢ KBC annulerings- en bijstandsverzekering
➢ BTW en taksen
➢ Omnia Travel is verzekerd bij het Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen:
➢ Overige dranken
➢ Ontbijt dag 1 (vliegtuig)
➢ Avondmaal dag 4 (vliegtuig)
➢ Persoonlijke uitgaven
➢ Facultatieve bezoeken
Opmerkingen:
➢ Programma in willekeurige volgorde.
➢ Deze reis werd met grote zorg voorbereid op basis van de kennis zoals geweten in mei
2021. Dit sluit echter niet uit dat mogelijke aanpassingen kunnen gebeuren naargelang
de eventuele operationele wijzigingen opgelegd door overheden en dienstverleners.
➢ Tijdsverschil: geen
➢ Voor reizen naar Italië dient u in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart.
Dit geldt eveneens voor kinderen jonger dan 12 jaar.
➢ Valuta: euro.
➢ Fit to Travel : een goede fysieke conditie is belangrijk (denk aan bezoeken,
rondleidingen, (stads)wandelingen, …)
➢ Voor de excursies raden wij steeds comfortabele stapschoenen aan.
➢ Fotorechten: Shutterstock
➢ Ongeveer zo’n 2-tal weken voor vertrek, ontvangt u uw reisdocumenten per post.
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Corona reisvoucher
Was u in 2020 ingeschreven voor een reis die omwille van Corona geannuleerd werd en bent u
in het bezit van een Corona reisvoucher?
Gelieve online een reservatie te maken en vervolgens een aparte mail te sturen naar
an.van.den.berghe@omniatravel.be.
Gelieve zeker te vermelden:
- uw nieuw reservatienummer
- de gegevens die vermeld staan op uw Corona reisvoucher (bedrag,
referentienummer,...)
Reiskriebels in Coronatijd:
Om uw reis in alle veiligheid te laten verlopen, dient elke reiziger tijdens de reis de dan
geldende corona veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op luchthavens, tijdens
vluchten, autocar, hotel, restaurants, musea,... in acht te nemen (mondmasker, afstandsregel,
…)
De authoriteiten van elk land/ bestemming hebben eigen regels en maatregelen die op elk
moment kunnen wijzigen en die u dient op te volgen. (vb. in het bezit zijn van en
Coronapaspoort, …) Samen met uw reisdocumenten zal u een aantal weken voor vertrek de
dan geldende informatie ontvangen.

Nieuwe reiswet:
Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast een maximale service, voortaan van een nog betere
bescherming indien u een groepsreis reserveert.
Meer informatie kan u terugvinden op onze website www.omniatravel.be :
➔ de Algemene en Bijzondere reisvoorwaarden van Omnia Travel
➔ het Standaardinformatieformulier
➔ de KBC verzekeringspolis Omnia Travel (indien inbegrepen in de prijs - niet van
toepassing op daguitstappen)
➔ IPID-fiche KBC reisverzekering Omnia Travel (indien voor uw reis van toepassing)

Bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op deze reis - artikel 8:
➔ Deze specifieke voorwaarden vervangen de voorwaarden van artitel 8.1 ‘Annulering
door de reiziger’, vermeld in de Bijzondere voorwaarden van Omnia Travel’:
8.1 Annulering door de reiziger:
De reiziger kan het contract opzeggen door middel van de betaling van de opzegvergoeding.
De annulering van een gereserveerde reis kan enkel schriftelijk aan Omnia N.V. medegedeeld
worden, met aanduiding van de referentie van de boeking.
De annuleringskosten zijn forfaitair als volgt bepaald:
○
○
○
○

tot 60 dagen vóór vertrek: 20% van de reissom vermeerderd met de
annulatiekosten voor de lijnvlucht(en)
59 tot 31 dagen vóór vertrek: 50 % van de reissom vermeerderd met de
annulatiekosten voor de lijnvlucht(en).
30 tot 16 dagen voor vertrek: 80 % van de reissom vermeerderd met de
annulatiekosten voor de lijnvluchten(en).
van 15 tot de dag van vertrek: 100 % van de reissom.
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