
 

                                       Limburg                Limburg, 21 december 2019. 

                                         

Beste vrienden, 
 

ARULEF Limburg, Bergen, Lorraine frankrijk en Luxemburg organiseren een Pinksterreis. Die reis zal doorgaan van 30 

mei tot 7 juni 2020 en heeft de volgende bestemmingen: Perugia - Gubbio - Assisi en Cascia. Het programma zal er als 

volgt uitzien: 

1. Zaterdag 30 mei 2020. Vertrek met autocar vanuit Limburg “O.C. La Baracca” – Populierenstraat 4, 3550 Heusden-
Zolder -  richting Varese. Het vertrekuur in de ochtend moet nog bepaald worden en zal nog meegedeeld worden. 

Onderweg is er een pauze aan een tankstation waar eenieder op eigen kosten al dan niet een maaltijd kan nemen. We 

komen ’s avonds aan in Hotel D120 (Via A. Diaz 120 - Olgiate Olona - Varese). Daarna installeren we onze bagage op de 

kamer, nuttigen we het avondmaal en overnachten we in dit hotel.  

2. Zondag 31 mei 2020. Na het ontbijt in het hotel wordt de bagage in de autocar gebracht en vertrekken we naar Misano. 

De aankomst in Hotel Merano zal rond de middag zijn waar ook het middagmaal plaats heeft. Vrije namiddag; voor 

degenen die dat zouden willen, kan ook het strand bezocht worden. ’s Avonds trekt men per bus verder richting Perugia 

naar Hotel ILGO (Via Agostino Di Duccio 1). De bagage gaat op de kamer en we overnachten in dit hotel. 

 3. Maandag 1 juni 2020.  Na het ontbijt vertrekken we met bus naar Assisi. Bezoek brengen we aan de basilieken van 

San Francesco en Santa Chiara en aan de basiliek van Santa Maria degli Angeli waar de porziuncola zich bevindt. Dit is 

de ‘oorspronkelijke’ bidkapel in de basiliek waar S. Franciscus van Assisi zich terugtrok om te bidden. Het middagmaal 

heeft plaats in een plaatselijk restaurant. Tegen de avond, is er een kort bezoekje aan Spello, waarna men terugkeert naar 

het hotel in Perugia voor het avondmaal en de overnachting. 

4. Dinsdag 2 juni 2020.  Het ontbijt in het hotel er daarna vertrek per bus naar Gubbio. Kaarsenfeest in Gubbio van 6:00 

tot 21:00 uur. Middagmaal wordt voorzien door de organisatoren van het feest. Deelname aan de rondgang/processie van 

de 3 Heilige Kaarsen in Gubbio. Tegen de avond keren we terug naar het hotel voor het avondmaal  en de overnachting. 

5. Woensdag 3 juni 2020. Eerst ontbijten we in het hotel waarna we per bus vertrekken naar Umbertide Cantina Blasi 

waar we zullen stoppen voor het middagmaal. We kunnen er de goede DOC-wijnen van het gebied degusteren. Wie wil 

kan er ook wijn aankopen.  's Avonds rijden we terug naar ons hotel in Perugia  voor het avondmaal en de overnachting. 

6. Donderdag 4 juni 2020. Na het ontbijt vertrekken we met bus naar Cascia en bezoeken we de basiliek van Santa Rita 

da Cascia. Middagmaal is in een plaatselijk restaurant. Namiddag bezoeken we Spoleto, voor zijn prachtige panoramisch 

uitzichten. Rond 18.00 uur vertrek met de bus naar Valtopina voor een avondmaal in restaurant ‘Il Tartufaro’. 's Avonds 

terugrit naar het hotel in Perugia om te overnachten. 

7. Vrijdag 5 juni 2020.  Na het ontbijt in het hotel, vertrek met bus naar het meer van Trasimeno, waar we een 

rondvaart per boot panoramische uitzichten aangeboden krijgen. Middagmaal in een plaatselijk restaurant. Namiddag is er 

een panoramisch bezoek aan de prachtige stad Perugia. Daarna gaan we terug naar het hotel voor het avondmaal en de 

overnachting. 

8. Zaterdag 6 juni 2020.  Na het ontbijt in het hotel maken we onze bagage gereed voor de terugrit per bus richting 

Como. Een lunchstop op eigen kosten is voorzien in een tankstation. Aankomst in Como is voorzien in de vroege 

namiddag. Je krijgt de kans het Comomeer te bezoeken en een boottocht te maken. Tegen de avond aankomst in (Hotel 

D120 (Via A. Diaz 120 - Olgiate Olona, Varese). Installatie van de bagage in de kamers, avondmaal en overnachting. 

9. Zondag 7 juni 2020.  Na het ontbijt in het hotel, bagage gereed maken voor vertrek richting Luxemburg, Limburg, 

Bergen en Lorraine. Middagmaal op eigen kosten in een tankstation. Aankomst in de avond. 

 

BESCHRIJVING PRIJS PER 

PERSOON 

VOORSCHOT P/P ten laatste op 28 

FEBRUARI 2020 

Passagier 730,00€ 360,00€ 

Supplement éénpersoonskamer 20,00€ per nacht 370,00€ vóór 01/05/2020 

 

Onze prijzen zijn inclusief: 

Reis per autobus van Limburg naar Perugia, heen en terug + alle bijhorende verplaatsingen. 

Hotel halfpension voor 8 dagen en 8 nachten: ontbijt en avondmaal met wijn en water inbegrepen. Extra 

drankjes en koffie zijn niet inbegrepen. 

 Viaggio  di  Pentecoste  Umbria  2020 

 



Maaltijden tijdens bezoeken per bus in Misano, Varese, Perugia, Assisi, Cascia, Gubbio, Spello, Spoleto 

en Umbertide, wijn en water inbegrepen. Extra drankjes en koffie niet inbegrepen. 

Rondvaarten op de meren: Como en Trasimeno. 

Reisgids. 

Onze prijzen zijn exclusief: 

Maaltijden op de heen- en terugreis. Extra drankjes en koffie in zowel hotels als restaurants. Persoonlijke 

uitgaven of koerswijziging. 

Registratie en contacten: 

NB: Aangezien de reservatie van het hotel vereist is en het maximale aantal deelnemers beperkt is tot 48 

personen, wordt het aan geïnteresseerden aangeraden om voor de reservering zo snel mogelijk contact op 

te nemen met de voorzitter, Antonio Ventura (Arulef Limburg) per email. Emailadres: 

antonio.ventura@telenet.be of telefonisch op het nummer  0475/596420. Reservatie is pas na storting van 

de 360,00€ voorschot per persoon vastgelegd. Die betaal je  uiterlijk op 28 februari 2020 op de rekening 

BNP PARIBAS FORTIS:  IBAN BE19 0015 9591 3112 met de vermelding in de mededeling "Pinkstereis 

naar Umbrië 2020". Bovendien moet een kopie van een geldige identiteitskaart of paspoort bezorgd 

worden, evenals het juiste adres en telefoonnummer van de deelnemer aan de reis. De 2e aanbetaling van 

€ 370,00 wordt betaald ten laatste op 2 mei 2020 en niet later. 

Belangrijke opmerking: aangezien het aantal zitplaatsen beperkt is tot een maximum van 48 personen, 

zijn we verplicht om de reis te annuleren als we op 28 februari niet het minimum aantal van  40 

deelnemers zouden bereiken. Ook wijzen wij er u op dat wie een aanbetaling gedaan heeft en om privé-

redenen de inschrijving wil annuleren, jammer genoeg zijn voorschot zal verliezen, tenzij hij hiervoor 

een reisverzekering betaalde.  

Bedankt voor uw medewerking en begrip. 

 

 

 

I nostri prezzi comprendono: 
Viaggio in Autobus Da Limburgo a Perugia  andata e ritorno + eventuali spostamenti. 

Hotel mezza pensione per 8 giorni e 8 notti (colazione e cena compreso vino e acqua) (bevande extra e caffé escluse) 

Pranzi durante gli spostamenti a Misano, Varese, Perugia, Assisi, Cascia, Gubbio, Spello, Spoleto ed Umbertide 

(compreso vino e acqua) (bevande extra e caffé escluse) 

Imbarcazione dei Laghi: Como e Trasimeno 

Guida Turistica 

I nostri prezzi non comprendono: 
I pasti durante il tragitto di andata e ritorno - bevande extra e caffè sia agli hotels che ai ristoranti, -  Spese personali o 

cambiamento di rotta.  

Iscrizioni e  contatti: 

PSV: In quanto dovremmo riservare l’Hotel, ed il numero massimo è di 48 persone chi é interessato é pregato di mettersi 

in contatto al più presto possibile per la prenotazione con il Presidente Antonio Ventura (Arulef Limburgo) adresse mail: 

antonio.ventura@telenet.be o al numero di tel. 0475596420 versando 360,00 €  di acconto  a persona entro e non oltre il 

28 febbraio 2020 al N° di C.c. BNP PARIBAS FORTIS IBAN BE19 0015 9591 3112  con menzione “Viaggio di 

Pentecoste in Umbria 2020”,  rilasciando una copia di carta d’identita o passaporto valido, indirizzo e N° di telefono. Il 2° 

acconto di   370,00 € potrete versarlo entro e non oltre il 2 Maggio 2020; 

Nota importante: In quanto il numero dei posti è di massimo 48 persone, se entro il 28 febbraio non arriveremmo almeno 

ai 40 partecipanti siamo obbligati ad annullare il viaggio. Inoltre per chi avrebbe gia pagato un acconto e per motivi 

privati si vede di annullare il viaggio, spiacentemente perderà anche l’acconto, eccetto che paghi un assicurazione 

Grazie per la vostra  collaborazione e comprensione. 

Nell’attesa di una vostra risposta vi porgiamo i più cordiali saluti e Buone feste 

In afwachting van uw antwoord, sturen wij u onze vriendelijke groeten en fijne feestdagen 

De voorzitter - Il Presidente - Antonio Ventura 
 

          

DESCRIZIONE Prezzo a persona Acconto a persona Entro il 28 Febbraio 2020 

Passeggero 730,00€    360,00€ 

Supplemento Camera singola  20,00€ a notte 370,00€ entro il 1/05/2020 

Noteer nu reeds:  
AMCLI organiseert prachtige 8-daagse Middellandse 
Zee-cruise in 2021 !  Zorg dat je erbij bent. Meer 
uitleg en meer nieuws in “Nieuwsbrief 50 – Estate”. 
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