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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Deze dagen verblijf je op camping Rio Ferienglück. Deze camping ligt op een steenworp afstand van het prachtige 

Gardameer en is een prima plek om volop kennis te maken met het zonnige Italië. 

 

Voor meer informatie over de camping, bezoek de website: 

http://www.campingrioferiengluck.com/en/ 

Activiteiten 

Een vakantie aan het Gardameer biedt allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld:  

• Gardameer op 200 meter afstand.  

• Bezoek aan Verona: het amfitheater, Castelvecchio, het Piazza Bra. (ca  45.- pp).   

(vervoer door lokale busmaatschappij, te vinden onder www.checkmybus.nl/manerba-del-garda) 

• Speedbootvaren in Moniga del Garda. (ca € 45,- pp)  

• Dagtocht Venetië: met de waterbus naar het San Marcoplein, stadswandeling, diner. (ca € 50,- pp).  

• Sporten op het sportveld op de camping. Een volleybalnet is aanwezig.  

• Dagtocht Milaan: bezoek de kathedraal en vergapen aan de winkels.  

• Bezoek per boot het bijzondere schiereiland Sirmione. (ca € 10,- pp).  

• Waterfietsen. 

• Foodtour door de streek Brescia.  

Vervoer 

Het globale reisschema ziet er als volgt uit: 

• Maandag 13 juli, eind van de dag vertrek per touringcar vanuit Woerden naar het Gardameer, aankomst op 

dinsdag 14 juli.  

• Dinsdag 21 juli, vertrek per touringcar naar Woerden, aankomst op woensdag 22 juli. 

• Ter plaatse kan gebruik worden gemaakt van gehuurde vervoermiddelen. 

Bijzonderheden 

Gezondheid:  

• Voor deze reis moet je beschikken over een normale gezondheid en conditie.  

Reispapieren: 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campingrioferiengluck.com/en/
https://www.gardameer.nl/
https://www.steden.net/italie/verona/
https://www.steden.net/italie/venetie/
http://www.allesovermilaan.nl/
https://www.gardameer.com/sirmione/
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Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: € 520,00 

Inclusief:  

• Heen- en terugreis per touringcar 

• Verblijf ter plaatse op de camping in meerpersoonstenten  

• Kampeeruitrusting  

 

Exclusief:  

• Uitgaven van persoonlijke aard  

• Proviand  

• Excursiekosten en huur vervoermiddelen ter plaatse, circa € 125,- per persoon, afhankelijk van keuzes van 

de groep 

 

 


