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Due Laghi (vino-cibo-cultura)
De reis “Due Laghi” is een 5 daagse wijn-spijs-cultuur reis naar Italië en is een unieke 
gelegenheid om “la dolce vita” van binnen uit te ervaren. De reis wordt begeleid door Hans 
en Stefania. Stefania woont in Italië en zal het culturele aspect van de reis verzorgen. Ze 
doet dit in het Engels. De wijn- en gastronomische aspecten zullen door Hans worden 
toegelicht.

Reisbeschrijving.

9 september.
Je reist op eigen gelegenheid naar Italië. Een vlucht met Ryanair vanaf Eindhoven naar 
Bergamo is de beste optie.

Na aankomst op het vliegveld 
van Bergamo om 13.45 uur 
word je met de touringbus naar 
hotel “Mauro" (http://
www.hotelmaurosirmione.it) in 
Sirmione (http://
www.mooistedorpjes.nl/landen/
italie/gardameer/sirmione) 
gebracht. 
We blijven hier 1 nacht.
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Sirmione is een levendige 
plaats en ligt op een 
schiereiland in het Garda meer. 

Na aankomst is er natuurlijk een lekkere welkomstdrank met bijbehorende lokale 
delicatessen. Na een rondleiding is de avond ter vrije besteding en kun je je 
onderdompelen in het Italiaanse leven.
 

10 september.
Na het ontbijt gaan we omstreeks 10.00 met onze bus naar de Valpolicella streek. We 
gaan op bezoek bij een nog nader te bepalen representatief wijnbedrijf waar we de kelders 
bezoeken, een wijnproeverij hebben (waaronder de beroemde Amarone) en de lunch 
nuttigen.

Na de lunch gaan we naar Verona (https://nl.wikipedia.org/wiki/Verona_(stad)) waar we 
een stadswandeling maken en enkele hoogtepunten van de stad zullen bezoeken. 
Stefania zal ons daarin in het Engels begeleiden.
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Daarna rijden we 
naar ons hotel “La 
Grotta” in 
Castiglione delle 
Stiviere (http://
www.lagrottahotel-
castiglione.com). 
Hier blijven we 
twee nachten. 

’s Avonds hebben we in het hotel een speciaal voor ons samengesteld wijn-spijs diner. Bij 
de wijnen ligt het accent op de wijnen uit Valpolicella. Hans zal de wijnen en de wijn-spijs 
combinaties tijdens het diner toelichten.

11 september.
Na het ontbijt gaan we omstreeks 10.00 met de bus naar Mantova (https://nl.wikipedia.org/
wiki/Mantua_(stad)). De stad werd uitgeroepen tot "Hoofdstad van de Italiaanse cultuur 
2016”. We zullen onder begeleiding van Stefania het palazzo Ducale bezoeken. 

Tijdens de lunch zullen we 
kennismaken met lokale 
specialiteiten die natuurlijk 
gepaard gaan met 
Lambrusco. Na de lunch kun 
je op eigen gelegenheid de 
stad bezoeken. 

Aan het eind van de middag rijden we terug naar het hotel.
’s Avonds genieten we van een voor ons speciaal samengesteld wijn-spijs diner. Dit keer 
met het accent op de verschillende soorten lambrusco’s. Ook hier toelichting tijdens het 
eten van Hans.
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12 september.
Na het ontbijt gaan we met de bus naar de Franciacorta (https://en.wikipedia.org/wiki/
Franciacorta_DOCG) streek. Hier worden de “champagnes” van Italië gemaakt. 

We bezoeken een nog nader vast te stellen representatief wijnbedrijf. Na kelderbezoek en 
wijnproeverij zullen we op dit wijnbedrijf ook de lunch genieten. Na de lunch rijden we naar 
ons hotel “Iseo Lago” (http://www.iseolagohotel.it) in Iseo aan het Iseo meer. We kunnen 
hier inchecken en ontspannen. In de namiddag stappen we in de haven van Iseo op de 
boot voor een heerlijke boottocht naar het eiland “Monte Isola”. Hier maken we een korte 
wandeling. Bij het restaurant “Forresta” (http://www.forestamontisola.it/home.php) staat 
een speciaal voor ons samengesteld wijn-spijs diner te wachten. 

Hans zal hier de 
gastronomische 
toelichting 
wederom 
verzorgen.
Na het diner varen 
we weer met de 
boot terug naar de 
haven in Iseo. 
Daarna terug naar 
het hotel.
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13 september.
De ochtend en de lunch kun je vrij invullen. Lekker luieren in de tuin, zwemmen in het 
zwembad of toch nog even een wandeling langs het meer. Een mooie afsluiting van een 
intensief en heerlijk verblijf in Italië. Je reist op eigen gelegenheid terug naar Nederland. 
Indien je met Ryanair terug vliegt word je In de loop van de middag met de bus naar het 
vliegveld van Bergamo gebracht. De Ryanair vlucht vertrekt omstreeks 19.00 uur.

Ter gelegenheid van de opening van 2TASTE kost deze reis €775,- p.p. op basis van een 
2 persoonskamer. Prijs van een 1 persoonskamer is op aanvraag. Indien je in het eerste 
hotel half pension neemt dan heb je ’s avonds een eenvoudig diner in het hotel. Deze 
halfpension toeslag is €15,-

Inbegrepen in deze mooie reis is:
- 5 dagen gezamenlijk vervoer 
- 4 overnachtingen in 3-4 sterren hotels
- 3 wijn-spijs diners inclusief wijn
- 3 lunches inclusief wijn
- 2 proeverijen op een representatief wijnbedrijf 
- Stadswandeling Verona
- Ticket palazzo ducale Mantova 
- Boottocht Iseo meer
- Indrukwekkende ervaringen die je niet snel zult vergeten

Niet inbegrepen is:
- Vervoer van Nederland - Italië en v.v.
- Diner op de aankomstdag (tenzij halfpension is geboekt)
- Lunch op de vertrekdag

Wijzigingen in het programma zijn mogelijk indien de omstandigheden dat vragen.
In ieder geval zal dan naar gelijkwaardige alternatieven worden gezocht.

Boeken is mogelijk t/m 15 juni. Minimum deelnemers is 12. Maximum is 20. Op 16 juni 
word je geïnformeerd of de reis doorgaat. Je kunt dan de evt. vlucht boeken.
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