
ITALIË – ADRIATISCHE RIVIÈRA

Aantal dagen : 9
Categorie : culturele reis, natuurreis, gastronomische reis.
Vervoer : autocar 
Min. aantal deelnemers : 20 – max. aantal deelnemers : 50
Periode: van maandag 13 september tot dinsdag 21 september 2021.

De Adriatische Rivièra is één van de toeristische topbestemming van Italië. Het is een 
aaneenschakeling van kleine en grotere badplaatsen in de regio Emilia-Romagna langs de Rivièra 
Romagnola die zich bevindt tussen de delta van de Po in het noorden en de badplaats Cattolica in het 
zuiden. Alle badplaatsen worden gekarakteriseerd door uitgestrekte zandstranden en mooie 
zeepromenades. Op de heen- en terugreis brengen we een bezoek aan Bologna en Ferrara, twee 
kunststeden gelegen in het hartje van Emilia-Romagna. Rimini is aan de Adriatische Rivièra de 
‘koningin der badsteden’ met een mooi historisch centrum waar we een bezoek brengen aan de 
wekelijkse markt. Maar ook wereldvermaarde plaatsen zoals het uniek gelegen dwergstaatje San 
Marino of een bezoek aan de door Unesco geklasseerde mozaïeken van Ravenna staan op het 
programma. Onze verblijfplaats aan de Adriatische kust is Cesenatico is een fraaie plaats die rond de 
door Leonardo Da Vinci ontworpen jachthaven ligt, waar je aangemeerde vissersschepen en de oude 
schepen die het drijvende gedeelte van het Museo della Marineria vormen kunt bewonderen. 
De regio Emilia-Romagna staat ook bekend om haar gastronomische specialiteiten.

Reisprogramma
Dag 1: Maandag 13 september 2021
Vertrek vanuit de thuisbasis om 5.30u. 
Koffiestop in de omgeving van Aarlen.
Via het Groothertogdom Luxemburg en Straatsburg rijden we in de richting van Zwitserland.
Middagmaalpauze in de omgeving van Colmar.
Na de middag vervolgt de heenreis via Basel en door de Zwitserse Alpen.
Aankomst in het etappehotel – kamerverdeling – avondmaal.

Dag 2: Dinsdag 14 september 2021
Na het ontbijtbuffet verlaten we het etappehotel en rijden over de Italiaanse autowegen via Milaan en 
Parma naar Bologna, de hoofdstad van de regio Emilia-Romagna en één van de oudste 
universiteitssteden van Europa.
Middagmaalpauze in Bologna.
In de namiddag brengen we een bezoek aan het historische centrum van Bologna, de oudste 
universiteitsstad van Europa. We bekijken er de fraaie Piazza Maggiore en staan vol bewondering 
voor de hoge middeleeuwse geslachtstorens die boven de oude daken uitsteken; nadien we nemen 
rustig de tijd om een lekkere kop Italiaanse koffie te drinken. In de late namiddag rijden we verder 
naar onze verblijfplaats aan de Adriatische Rivièra.
Aankomst in het hotel Sporting, Cesenatico aan de Adriatische Rivièra rond 18.30u. – kamerverdeling 
- avondmaal.

Dag 3: Woensdag 15 september 2021
Na het ontbijtbuffet maken we een uitstap naar de miniatuurrepubliek San Marino, hoog in de 
bergen gelegen in het achterland van Rimini. Het is één der kleinste staatjes ter wereld die haar eigen 
euromunten en postzegels uitgeeft en eigen soldaten en politieagenten telt ofschoon San Marino 
volledig door Italië is omringd. Men leeft hier vooral van het toerisme en de handel (taksvrij!), 
filatelie, handwerknijverheid en landbouw. We genieten van prachtige panorama’s op Rimini en de 
Adriatische kust en kunnen hier taksvrij inkopen doen. 
Middagmaal in de omgeving van San Marino.
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Na de middag rijden we door de streek Rubicone waar we in Bertinoro, met haar stemmige 
marktplein, een namiddagstop houden en het indrukwekkende stadhuis, de kathedraal en het 
uitgestrekte panorama bewonderen. 
Avondmaal in ons verblijfshotel. 

Dag 4: Donderdag 16 september 2021
Na het ontbijtbuffet rijden we naar Rimini, de internationaal vermaarde badplaats aan de Adriatische 
Zee die ooit één van de uitverkoren vakantieoorden van de elite was. De stad is onderverdeeld in het 
historische centrum en de wijk aan de zeepromenade met de luxueuze hotels. We maken een 
wandeling door de oude stad met bezoek aan het prachtige Tempio Malatestiano, de triomfboog van 
Augustus en de plaatselijke wekelijkse markt. 
Middagmaal in ons hotel.
Na de middag is er vrije tijd in de omgeving van het hotel; we maken gezamenlijk een korte 
wandeling om er de omgeving te verkennen.                                                                                             
Avondmaal in het verblijfshotel. 

Dag 5: Vrijdag 17 september 2021
Na het ontbijtbuffet wandelen we of fietsen (beperkt aantal!) we naar Cesenatico(stad), een van 
oorsprong Romeinse havenstad die zich vanaf de 20e eeuw concentreerde op de ontwikkeling van het 
toerisme. De huidige aanblik kreeg het havenkanaal van Leonardo da Vinci. We brengen een bezoek 
aan het Museo della Marineria waar zowel in het binnen- als buitenmuseum oude zeeschepen en 
vissersvaartuigen te zien zijn.
Middagmaal in ons hotel.
In de namiddag brengen we een bezoek aan Ravenna, een stad die rond 400 de hoofdstad van het 
West-Romeinse Rijk werd en rond 500 onder Byzantijnse heerschappij kwam. De invloed van deze 
beide culturen kwam tot uiting in de versiering van enkele religieuze bouwwerken met prachtige 
mozaïeken die door Unesco tot Werelderfgoed werden geklasseerd. We brengen een bezoek aan 
enkele gebouwen die met deze mozaïeken werden versierd.
Avondmaal in ons verblijfshotel. 

Dag 6: Zaterdag 18 september 2021
Na het ontbijtbuffet rijden we naar Pomposa en brengen we een bezoek aan de abdij van Pomposa, 
één van de oudste benedictijnenabdijen van Italië. Binnen bewonderen we de prachtige kleurrijke 
middeleeuwse fresco’s van de schilderscholen van Bologna en Rimini.
Middagmaal in Comacchio.
Na de middag brengen we een bezoek aan het stadje Comacchio, een Venetië-in-het-klein dat haar 
charme ontleent aan de bontgekleurde huisjes, de vissersbootjes en de kanalen met vreemde, soms 
driedubbele bruggen. Avondmaal in ons verblijfshotel. 

Dag 7: Zondag 19 september 2021
Na het buffetontbijt rijden we naar de regio Marche waar we een bezoek brengen aan het prachtig 
tegen een heuvel gelegen stadje Urbino. Dit stadje was in de middeleeuwen de residentie van de 
adellijke familie Montefeltro die er een prachtig paleis hebben laten bouwen en het is de 
geboorteplaats van de schilder Rafael. We brengen een uitgebreid vrij bezoek aan het voormalige 
hertogelijke paleis.
Middagmaal in Urbino. 
Na de middag verkennen we verder het stadje en ontdekken er enkele prachtig met fresco’s versierde 
kapellen, het geboortehuis van Rafael en het fortezza  Albornoz vanwaar we van een prachtig 
panorama kunnen genieten op de ligging van dit als ‘Werelderfgoed’ door Unesco geklasseerde stadje.
Avondmaal in ons verblijfshotel. 

Dag 8: Maandag 20 september 2021
Na het ontbijtbuffet verlaten we onze verblijfplaats en rijden naar Modena, bekend door Ferrari en 
Pavarotti. Voor de middag brengen we echter een bezoek aan een historische villa waar ons het hele 
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traditionele proces van de productie van balsamico wordt uitgelegd; nadien mogen we van dit voor 
Modena typische streekproduct proeven. 
Middagmaal in Modena.
Na de middag brengen we een bezoek aan het Huis van Pavarotti waar we kennismaken met alle 
facetten van het leven van deze beroemde Italiaanse tenor. Nadien rijden we langs Milaan voor de 
tussenovernachting. 
Aankomst in het etappehotel – kamerverdeling – avondmaal.

Dag 9: Dinsdag 21september 2021
Na het ontbijtbuffet verlaten we het etappehotel, rijden Zwitserland binnen en door de St.-
Gotthardtunnel naar Basel en Frankrijk.
Middagmaalpauze in de omgeving van Colmar.
Na de middag vervolgen we de terugreis langs Straatsburg, Metz, en het Groothertogdom Luxemburg.
Broodmaaltijd in de omgeving van Neufchateau.
Aankomst in de thuisbasis rond 22.00u.
Hotel Sporting ***
Viale Carducci 191,
47042 Cesenatico,Italië
Website: hotelsporting.it
Tel. +39 0547 83 082

Hotel Sporting ligt aan de kust in Cesenatico en biedt een privéstrand, gratis WiFi en gratis 
parkeergelegenheid. De moderne kamers hebben een minibar en een balkon met uitzicht op zee.

De kamers van het Sporting Hotel zijn voorzien van airconditioning, een parketvloer, een flatscreen-tv met 
satellietzenders en een volledig uitgeruste eigen badkamer.

Het continentale ontbijtbuffet wordt geserveerd op het terras met uitzicht op zee. Het restaurant wordt al 
meer dan 30 jaar door dezelfde familie beheerd en serveert nationale gerechten en zeevruchten.

Het restaurant wordt vermeld in de Michelin-gids. De maaltijden zijn excellent!

U kunt gaan fietsen langs de promenade Viale Giosuè Carducci met één van de gratis fietsen van het hotel. 
Er is ook een gemeenschappelijke lounge.

Het  Torentrottersteam
Paul Boeykens, De Biesaard 1, 2970 Schilde –tel. 03 383 54 48 
paul.boeykens@belgacom.net
Armand De Block, St. Gillisbaan 183, 9100 St. Niklaas –tel. 03 289 67 96 
armand.de.block@telenet.be
Els Schoepen, Kievitheide 21, 2980 Zoersel – tel. 03 311 65 12 schoepenels@hotmail.com
Jos Van Bouwel, Haagdoornlaan 25, 2950 Kapellen – 03 664 19 98 
vanbouwel.jos@skynet.be
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