WANDELREIS DOOR NATIONALE PARKEN MAJELLA EN GRAN SASSO
Dag 1 t/m 5
Transfer naar Parco Nazionale Majella. De komende dagen verblijf je in een agriturismo midden in het Park. Je
wordt begeleid door de eigenaresse die je verschillende wandelingen zal wijzen in de omgeving, de route langs
de eremi (verlaten kluizenaars kloosters), beklimming Monte Amaro (indien er geen sneeuw ligt), de bossen
van de Lama Bianca en de Valle d'Orfento. In de avond kun je een bezoek brengen aan Caramanico Terme en
San Valentino.
Bij aankomst in het boerendorpje overvalt je een deken van rust en ruimte. Met uitzicht op de Monte Amaro
rijdt je deze agriturismo binnen. Het hele Valle Giumentina gebied en de bergen van de Majella zijn vanaf hier
lopend te bereiken. Je kunt hier geweldig mooie wandelingen maken. De gastvrouw is zelf boswachter geweest
en kan je veel vertellen over de routes. Zij spreekt Engels. Het agriturismo is opgericht in het jaar 2000 om het
toerisme op een duurzame manier vorm te geven. Zij zijn gecertificeerd door Pan Parks en werken met hen
samen aan een duurzaam toerisme in het Parco Nazionale della Majella. Wij kennen de gastvrouw al sinds 1998
en zijn er vanaf die tijd van overtuigd dat dit één van de mooiste plekjes van Abruzzo is.
Dag 6 t/m 9
Transfer naar Parco Nazionale del Gran Sasso. Tijdens deze transfer bezoeken we de Abdij van San Clemente in
Casauria. Na het ontbijt wordt je opgehaald door de gids. De komende dagen verblijf je in het plaatsje Rocca
Calascio. Van hieruit gaan de wandelingen naar Campo Imperatore, Fonte Vetica, Monte Tremoggia met een
prachtig uitzicht op de Adriatische Kust en kennismakingscursus met de bloemen van het park en de edelweiss
(stella alpina apennino). De wandelingen duren gemiddeld 5 uur en hebben een klim van 600 meter. Tevens
bezoek aan Santo Stefano di Sessanio, het kasteel van Rocca Calascio en een geitenboerderij.
Dit middeleeuwse dorpje ligt midden in het Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, een gebied wat
in de middeleeuwen de "Baronia di Carapelle" werd genoemd. In het dorp ligt het Bed en Breakfast waar je
deze dagen zult verblijven. Het is mogelijk om al direct vanuit het dorp wandelingen te maken naar
bijvoorbeeld de Campo Imperatore.
Dag 10
Transfer naar het laatste verblijf in Abruzzo om de reis op een bijzondere manier af te sluiten. Je verblijft in een
indrukwekkend landhuis, gerestaureerd en ingericht met respect voor het fascinerende historische karakter. De
appartementen en suites zijn verschillend van afmetingen en inrichting en zijn van alle gemakken voorzien. Zo
hebben ze wifi, lcd tv, luxe badkamer met föhn. In het prachtige restaurant vindt u elke ochtend een zeer
uitgebreid ontbijtbuffet.
Het landhuis is strategisch gelegen tussen de heuvels van het Majella Park en de Adriatische Kust. Slecht 8 km
van de stranden en 25 km van de luchthaven van Pescara. Bezienswaardigheden in de omgeving: Costa dei
Trabbochi, Abbazia San Giovanni in Venere, Ortona, Lanciano.
Mogelijke activiteiten: Wijnproeverij met lokale producten in het Hotel, bezoeken kasteel van Crecchio.
Wandeling langs de kust van Abruzzo, Ortona, Vasto en Punta Aderci. Lunch in bijzonder Visrestaurant op een
“trabocco”. Wijnproeverij of kookcursus in hotel met lokale producten.
Inclusief:
10 x overnachtingen incl. ontbijt
10 x diner
Transfers van en naar Luchthaven Pescara en zoals vermeld hierboven (eventuele meerprijs luchthaven Rome)
Gids tijdens wandelingen op dag 6 t/m 9
Excursies zoals vermeld hierboven
Exclusief:
Vlucht
Extra transfers
Lunch (u kunt lunchpakketten bestellen bij de accommodaties)
Drankjes
Vanaf € 1.095,-- per persoon (op basis van verblijf in 2-persoonskamer)

