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Milaan, Po-delta & Venetië
Milaan, Parma, Ferrara en Venetië zijn de grote kleppers tijdens onze
fascinerende cultuurreis door Noord-Italië. Schitterende paleizen,
kathedralen, theaters, kerken en pleinen passeren de revue. We
zorgen ook voor wat luchtigere toetsen. Wat dacht je van een boottocht in de Po-delta met vislunch aan boord, een kennismaking met
het pittoreske Comacchio, een culinaire bustoer in de Parma-regio
met proeverij van streekspecialiteiten of een kleurrijke ontdekking
van de eilandjes Burano en Murano in de lagune van Venetië?

PROGRAMMA
DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid):  € 1.050
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.):  € 770
alleenreizende: 
€ 1.235
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit en toeristenbelasting • tickets openbaar vervoer
Milaan • busexcursies Parma en ‘culinaire
toer’ dag 5 • bus- en bootexcursie Po-delta •
boottocht Murano/ Burano • 2-dagenpas
voor boottochten voor bezoek aan Venetië •
geleide stadsbezoeken incl. eventuele toegangsgelden volgens programma in Milaan
(2 voormiddagen), Parma, Ferrara, Comacchio
en Venetië • enkele drinks • 3 etentjes (lunch
tijdens ‘culinaire toer’ Parma, vislunch tijdens
boottocht Po-delta en afscheidsetentje) •
reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Marcel Menschaert

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
15 februari 2021

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 15
of www.vkt.be/reizen

Dag 1 Samenkomst op de camping
in Milaan, kennismaking
en welkomstdrink.
Dag 2 Met het openbaar vervoer naar het
centrum en geleide stadswandeling met
bezoek aan het Scala, de Piazza Mercanti
en het domplein met de Palazzo Reale.
Daarna is de buitengewone Duomo zelf
aan de beurt, met een wandeling op
het dakterras tussen een veelvoud van
pinakels, torentjes en beelden.
Dag 3 Opnieuw met het openbaar
vervoer naar Milaan. De stadsgids laat
ons deze keer kennismaken met het
imposante Castello Sforzesco, om daarna
op verkenning te gaan in het levendige
en artistieke Brera-district.
Dag 4 Korte verplaatsing naar
Salsomaggiore, bekend om zijn minerale
baden. ’s Namiddags busexcursie naar
Parma en bezoek met gids aan de Dom
en het sublieme houten Teatro Farnese.
Dag 5 Vandaag gaan we de culinaire
toer op. De bus brengt ons o.a. naar een
kaasmakerij waar Parmigiano- Reggiano
wordt gemaakt. Nadien gaan we
Parmaham ontdekken bij een lokale
producent. ’s Middags genieten
we tijdens een lunch van typische
streekspecialiteiten:
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Prosciutto, Culatello, Salame di Felino...
geserveerd met lokale wijn.
Dag 6 Verplaatsing naar Ferrara, gelegen
midden de vruchtbare Po-vlakte.
Dag 7 Busexcursie naar Gorino en van
daaruit een gezamenlijke boottocht
doorheen de Po-delta, inclusief vislunch
aan boord. Op de terugweg bezoek o.l.v.
een gids aan het pittoreske Comacchio
met zijn kanaaltjes en de Treponti-brug.
Dag 8 Vrije dag. Naar keuze: wandeling
naar Ferrara of met eigen wagen naar
de Lidi di Comacchio voor een heerlijke
uitwaaiwandeling aan zee.
Dag 9 Naar het levendige centrum
van Ferrara voor verkenning met een
stadsgids. We bezoeken het imposante
Castello Estense, de Dom met prachtige
voorgevel en de Joodse wijk.
Dag 10 Verplaatsing naar Venetië en
’s namiddags eerste kennismaking met
de stad. Vanaf de camping met de boot
naar Piazza San Marco, vervolgens varen
we met de Vaporetto het Canale
Grande af tot Piazzale Roma en
wandelen daarna terug via de Rialtobrug naar het San Marcoplein.
Dag 11 Opnieuw met de boot en de
Vaporetto naar Venetië. Onder leiding
van een gids bezoeken we het San
Marcoplein, de basiliek met het gouden
altaar, het Dogenpaleis, de brug der
zuchten...
Dag 12 Boottocht naar de eilandjes
Burano en Murano. We genieten van
de bijzondere sfeer en mooie plekjes en
nemen ook een kijkje in een glasblazerij.
Dag 13 Einde en individuele terugreis. △

