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                                 8 daagse busreis Lago Maggiore Italië  

                          van zondag 7 t/m zondag 14 mei 2023  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het Lago Maggiore was één van de eerste bestemmingen van de rijke Engelsen die eind 19e 

eeuw het 'toerisme' uitvonden. Je kunt je zo voorstellen dat, in dit romantische decor tussen 

de bergen en de waterkanten begroeid met azalea's, camelia's en verbena, de Engelse high 

society over de boulevards flaneerde naar de chique hotels. Het Lago Maggiore is een zestig 

kilometer lang meer dat voor het grootste deel in Noord-Italië ligt. Het meest noordelijke deel 

van het meer ligt in Zwitserland, waar prachtige plaatsen als Locarno en Ascona zorgen voor 

een mediterrane sfeer binnen de Zwitserse Alpen. Het Lago Maggiore behoort tot de meest 

populaire vakantieregio's van Italië. 

 

Reisprogramma: (wijzigingen voorbehouden) 

 

Dag 1: zondag 7 mei: Zuid Duitsland 

's Morgens vroeg vertrek uit Drachten-Leeuwarden-Heerenveen. Via een koffie 

en lunchstop rijden wij naar ons overnachtingshotel in Zuid-Duitsland. 's Avonds dineren in 

het hotel 

 

Dag 2: maandag 8 mei: Sankt Gallen - Stresa 

Na het ontbijtbuffet rijden we door naar Sankt Gallen voor de lunch. De stad ontwikkelde 

zich in de Middeleeuwen tot één van de belangrijkste centra van cultuur en vorming in 

Europa. Later kregen de borduursels uit Sankt Gallen internationaal aanzien en brachten de 

stad welvaart. Van hieruit rijden we via Bellizona naar het Lago Maggiore. Via een prachtige 

route langs het meer bereiken we het Italiaanse Stresa waar ons hotel staat. ’s Avonds 

dineren we in het hotel.  

 

Dag 3: dinsdag 9 mei: Isola Bella en Villa Taranto 

Na het ontbijt maken we een rondvaart over het meer en bezoeken één van de 

Borromeische eilanden, Isola Bella waarvan het grootste gedeelte wordt ingenomen door 

het Pallazo en de terrastuin. Hierna varen we naar Verbania en bezoeken Villa Taranto. Een 

must voor iedere bezoeker van Lago Maggiore. Vanaf 1931 is de tuin het resultaat van hard 

werken en plannen door Neil McEacharn. Het wandelen door de tuinen van Villa Taranto is 

als een reis door verre landen. De tuin bestaat uit verschillende gedeelten, de beplanting is 

met veel gevoel voor compositie geplaatst tussen het meer en de bergen. ’s Avonds dineren 

in het hotel. 

http://www.illagomaggiore.com/en_US/home
http://www.isoleborromee.it/eng/isola-bella.html
http://www.villataranto.it/de/


 

 

Dag 4: woensdag 10 mei: Milaan 

Na het ontbijt rijden we naar de Italiaanse stad Milaan, na Rome de tweede stad van het 

land en de hoofdstad van de regio Lombardije. De status van Milaan als winkelparadijs en 

modehoofdstad heeft veel te bieden. Onder leiding van een gids beginnen we met een 

wandeling langs tal van bezienswaardigheden. Aansluitend krijgt u vrije tijd om zelf het  

centrum te verkennen. ’s Avonds dineren in het hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 5: donderdag 11 mei: Wallis-Zermatt 

Vandaag rijden we naar het nabij gelegen Zwitserse Wallis met als eindbestemming het 

autovrije Zermatt met één van de bekendste bergen, de Matterhorn. Via de prachtige 

Simplonpass rijden we het Zwitserse Wallis binnen bij de stad Brig. Vervolgens gaan we 

via  de schitterende route  door het Mattertal tot aan Täsch waar we met het pendeltreintje 

(10 min.) naar het autovrije Zermatt bewegen. Hier krijgt u gelegenheid om heerlijk te 

wandelen of een terrasje te pakken om op alle gemak de Matterhorn te aanschouwen. 

Hierna rijden we weer terug naar ons hotel. ’s Avonds dineren in het hotel. 

 

Dag 6: vrijdag 12 mei: Turijn 

Vandaag gaan we naar Turijn (voor de Italianen Torino) In het noordwesten van Italië in de 

regio Piëmont. De stad is grotendeels gelegen op de linker oever van de rivier de Po. Het 

oude centrum, waaronder het stadsdeel Aurora, kent nog veel Romeinse invloeden. Het 

staat vol met prachtige oude en uiteenlopende architectuur. Porta Palentina en Casaforte 

Acaja zijn hier uitstekende voorbeelden van. De chique wijk ‘Crocetta’ laat vervolgens weer 

een geheel andere stijl zien. Hier zijn juist weer in Art Nouveau stijl opgetrokken 

bouwwerken te bespeuren. Turijn staat ook bekend om de oprichters van het automerk Fiat, 

de familie Agnelli. Zij hebben persoonlijk gezorgd voor een bloeiende economie. Ook heeft 

Turijn boeiende musea zoals het Egyptische Museum. Een stadsgids laat u zoveel mogelijk 

zien. 's middags krijgt u vrije tijd in de stad. ’s Avonds dineren in het hotel. 

 

 

Dag 7: zaterdag 13 mei: Luzern 

Na het ontbijt vertrekken we uit ons hotel en rijden naar Luzern voor de lunch. Deze stad ligt 

verscholen in een indrukwekkend bergpanorama en is de toegangspoort tot Centraal Zwitserland 

en ligt aan het Vierwoudstrekenmeer. De stad is dankzij haar bezienswaardigheden, haar 

souvenirwinkels en horlogezaken, de attractieve ligging aan het meer en de nabijgelegen bergen 

Rigi of Pilatus. ‘s Avonds dineren in ons hotel in Zuid-Duitsland. 
 

 

 

 

 

http://www.turismo.milano.it/wps/portal/tur/en
http://www.zermatt.ch/
http://www.myswitzerland.com/nl-nl/simplonpas.html
http://www.turismotorino.org/index.aspx
http://www.infopiemonte.eu/nl/
http://www.myswitzerland.com/nl-nl/luzern.html


 

 

Dag 8: zondag 14 mei: Terugreis 

Na een vroeg ontbijtbuffet rijden we via enkele stops naar ons dineradres. Vervolgens wordt 

iedereen weer naar de opstapplaats gebracht. 

 

 

Hotelgegevens                                                                                                             

2x overnachting met diner en ontbijtbuffet in 

Zuid Duitsland. 5x overnachting met 

ontbijtbuffet en diner in hotel Milan Speranza. 

www.milansperanza.it                                                  

 

 

http://www.milansperanza.it/

