
Opstapplaatsen: M

8 dagen / 7 nachten
2 nachten halfpension 

+ 5 nachten all inclusive

Afreisdatum
Prijs per persoon
(op basis van een 2-pers.

Hoofddek kajuit)

24 juli 18 € 1119

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskajuit  
(hoofddek kajuit)

€ 240

Bovendek kajuit € 110

Dag 1 • België - Piotta 
Voor de middag rijden we richting Straatsburg. Na de middag 
reizen we verder langs Bazel en Luzern naar Piotta voor 
installatie in het ***Motel Gottardo Sud (of gelijkwaardig).

Dag 2 • Piotta - Venetië
Voor de middag rijden we langs Milaan en Brescia richting 
Venetië. ‘s Namiddags komen we aan in Venetië voor 
installatie aan boord van het ****schip MS Michelangelo.

Dag 3 • Venetië - Taglio di Po - Padova - Polesella
We varen af naar Taglio di Po en in de namiddag vertrekken 
we met de autocar naar Padova voor een bezoek. Nadien 
rijden we met de autocar naar Polesella waar we terug aan 
boord gaan.

Dag 4 • Ferrara - Verona - Taglio di Po
’s Morgens vertrekken we met de autocar naar Ferrara. De 
stad heeft vele paleizen die dateren uit de 14e eeuw. Na de 
middag rijden we naar de prachtige stad Verona, beroemd 
omwille van “Romeo en Julia”. We gaan terug aan boord in 
Taglio di Po.

Dag 5 • Chioggia - Venetië
In de vroege ochtend varen we af naar Chioggia (of omgeving), 
havenstad van Romeinse herkomst. We kunnen de stad vrij 
bezoeken. Rond de middag varen we richting Venetië. We 
brengen een geleid bezoek aan de stad met o.a. het San 
Marcoplein, het Dogenpaleis en de Brug der Zuchten.

Dag 6* • Venetië - Murano - Burano
Voor de middag is er een uitstap gepland naar de eilanden 
van de lagune: Murano en Burano. We genieten van een vrije 
namiddag in Venetië.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 7 • Venetië - Ulm
In de vroege ochtend ontschepen we en rijden naar het Duitse 
Ulm voor installatie in het ***hotel Seligweiler.

Dag 8 • Ulm - België
Voor de middag reizen we doorheen Duitsland. Na de middag 
keren we terug naar België.

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema worden aange-
past. Het varen is afhankelijk van de weersomstandigheden.

MS MICHELANGELO
Uitrusting: luxueus 2-dekschip uitgerust met sa-
lon, restaurant, bar met danspiste, airco op het hele 
schip, groot zonnedek met ligstoelen, winkeltje; lengte 
110m, breedte 11,4m, 78 kajuiten
Kajuiten: comfortabel ingerichte buitenkajuiten met 
badkamer met douche en toilet, haardroger, safe, ra-
dio en centrale verwarming
Animatie: gala-avond, regelmatig animatie met dans 
aan boord
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds ui-
terst verzorgde maaltijden aan boord

SERVICE
 � Transfers naar en van Venetië met een luxe 
****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Overnachting in halfpension in een *** hotel tijdens 
heen- en terugreis
 � Cruise in all inclusive vanaf de 2e dag het avond-
maal tem de 7e dag het ontbijt
 � Inbegrepen: uitstap Murano & Burano
 � ALLE DRANKEN AAN BOORD (behalve champagne 
en dranken van de wijnkaart)
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit 
België

NIET INBEGREPEN
 � Fooien aan boord

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelne-
mers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

PADOVA VERONA

VENETIE

RIVIERCRUISES

168 169

Geniet van het silhouet van de Venetiaanse torens en van de zeevogels die rustig zweven op de wind. Een droomreis, ook omdat u het mooiste van de 
Italiaanse kunst zult zien, in steden mét naam: Verona, Padova en Ferrara. Geniet van de stilte van de avond aan boord van uw varend hotel.

Cruise de Lagune van Venetië ITALIE     


