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4-daagse stedentrip  
  

Bologna (Italië) 
 

12 t/m 15 april 2018 
 

 

‘Verken een van de meest boeiende steden van Italië, maak kennis met 
de rijke geschiedenis, levendige cultuur, en de lekkere keuken!” 
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PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden) 

Donderdag 12 april: Eindhoven - Bologna  
We vliegen ‘s middags vanaf Eindhoven naar Bologna met een rechtstreekse vlucht van 
Ryanair. We vertrekken om 12:40 en om 14:30 lokale tijd komen we aan. Bij aankomst 
worden we verwelkomd door onze lokale medewerkers die ons naar het centrum van 
Bologna brengen. Daar verblijven we in een goed verzorgde hostel/ hotel. Je kan kiezen tussen 
een privé kamer of een gedeelde kamer.  

 

Let op: bagage zit niet in de prijs inbegrepen, alleen 
handbagage (maximaal 10 kilo). Als je wel een extra 
tas wil meenemen kan je dat bijboeken, neem 
contact op met ons.  
 

’s Avonds proeven we sfeer in de stad. We bieden 
een diner aan in het restaurant van Jascha en met 
onze lokale reisleiders verkennen we het centrum 
en oefenen we Italiaanse gebarentaal.  
 

Vrijdag 13 april: Bologna o.a. bezienswaardigheden en workshop Italiaans koken 
We verkennen de hele dag Bologna. In de ochtend gaan we met een dove gids mee op stap die 
ons meeneemt naar de mooie plekken en bezienswaardigheden.  
 
We bezoeken het historische museum van Bologna en onze gids vertelt over de boeiende 
geschiedenis van deze stad. We struinen over de mooie pleinen.  

 
Het beklimmen van een van de scheve torens  
(voor degene die geen hoogtevrees heeft) is een 
aanrader (optioneel ), maar de vele treden vergen 
wel enige conditie. Boven wordt de moeite 
beloond met een spectaculair uitzicht over de 
rode daken van Bologna.   
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In de middag krijgen we een workshop Italiaans 
koken. Lokale dove koks leren ons hoe je zelf echte 
Italiaanse pasta en pizza’s kan maken.  
 

De rest van de dag kan je op eigen gelegenheid de 
stad verder verkennen. Je kan een van de vele 
musea bezoeken, of bijvoorbeeld gaan shoppen. 
Onze medewerkers staan klaar om je te helpen.  
 

 

Zaterdag 14 april: Basiliek van San Luca en gebarencafé 
We verlaten de stad en maken een uitgebreide wandeling naar de top van een heuvel ten zuid-
westen van de stad. Het is een schitterende wandeling die leidt naar de basiliek van San Luca.  
We beginnen de wandeling in het centrum van Bologna, en volgens de legenden passeer je 
666 poorten op weg naar de basiliek.  
 
Onderweg komen we langs verschillende bezienswaardigheden en onze lokale gidsen leiden 
de weg. In totaal lopen we ongeveer 10 kilometer en onderweg genieten we van de prachtige 
groene omgeving. We pauzeren hier en daar om een espressootje te drinken en als we bij de 
basiliek aankomen kunnen we genieten van een prachtig uitzicht over de stad. Aan het einde 
van de middag keren we terug in de stad.  
 

’s Avonds organiseren we gebarencafé in het teken van reizen. Er worden presentaties 
gegeven en leuke activiteiten georganiseerd. Het wordt vast heel gezellig! 
 

Zondag 15 april: Bologna - Brussel Zuid Charleroi Airport - Eindhoven en Utrecht 
Na het ontbijt ben je vrij om te wandelen en te winkelen door de sfeervolle straten en pleinen 
of bezoek één van de vele musea. Onze medewerkers staan klaar om je te helpen.  
 
In de middag gaan we naar het vliegveld vanwaar we terugvliegen naar Brussel Charleloi.  
 
Let op: we vliegen niet op Eindhoven maar op Brussel Zuid Charleroi Airport in Zuid-België. 
Van daar organiseren we busvervoer naar Eindhoven en Utrecht. We verwachten rond 21:00 
in Utrecht aan te komen. De reis zit er op. 
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S T E D E N T R I P   B O L O G N A 
Donderdag 12 t/m zondag 15 april  

 

Vanaf € 349,- * P.P. OP BASIS VAN EEN  
2-PERSOONSKAMER 

 

* Let op: aanbod onder voorbehoud van beschikbaarheid kamers en vliegtickets 

VOL = VOL! 
 

INBEGREPEN 
▪ Vliegticket vanaf Eindhoven  

▪ Overnachtingen in goed verzorgde hostels of drie sterren hotel  

▪ Rondleidingen door dove gidsen  

▪ Nederlandse en internationale gebarentaalvaardige reisleiders  

▪ Leuke excursies en activiteiten speciaal georganiseerd voor Wesemann Travel  

▪ Toegangsgelden  

▪ Lunch inbegrepen  

▪ Inzet tolken NGT (NmG/ Schrijftolk op verzoek)  

▪ ANVR-reisvoorwaarden  
 
NIET INBEGREPEN 

▪ Toeslag 1 persoonskamer      € 100,- p.p. 
▪ Reis- en ongevallenverzekering     €   12,- p.p. 
▪ Annuleringsverzekering (incl. reis/ongevallen)*  €   40,- p.p. 
▪ Drinken en diner 
▪ Fooien 

 

*  Gaarne per direct aangeven of u annuleringsverzekering wil afsluiten bij ons?  
Attentie: Dit in geval als er een calamiteit bij u zelf of in uw familie alleen eerste graad 

voordoet. Dan kunt u aanspraak maken op deze verzekering. 
 

 

BETALING REISSOM (U ontvangt bij aanmelding een factuur van ons) 
▪ Aanbetaling:  € 149,- per persoon vóór 1 maart a.s. 
▪ Restbetaling:  € 200,- per persoon vóór 1 april 2018 

 

 
De volledige reissom (incl. vliegticket) € 349,-  dient vóór 1 april a.s. voldaan te worden. 
IBAN nr. NL85 ABNA 0246 1980 28 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Bologna 2018 (of 
factuurnummer) 
 
Reisvoorwaarden 
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing en de 
boekingsvoorwaarden van de vliegmaatschappij.  
 
 
 
 
 

SLUITING 
INSCHRIJVING: 

 

1 maart 
2018 
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Vluchtschema (onder voorbehoud) 
Heenreis: Eindhoven - Bologna 
 
Terugreis: Bologna - Charleroi 
 
Groepsgrootte 
Minimumaantal deelnemers voor het definitief doorgaan van deze reis: 10 
Maximumaantal deelnemers aan de reis: 15 
 
Gidsen 
Op diverse locaties zijn plaatselijke dove gidsen beschikbaar. 
 
Tolken 
Er gaan …… tolken mee op reis. 
 
Reisbegeleiding: 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
 
 
 
      
 
                 Jos Wesemann ??        Maaike Ferf Jentink ?? 
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A C C O M M O D A T I E 
 

We_Bologna Hotel  
We_Bologna beschikt over gratis WiFi, is voorzien van airconditioning en bevindt zich op 800 
meter van het treinstation van Bologna.  
 

De kamers hebben een eigen badkamer en de slaapzalen van het hostel bieden toegang tot een 
gedeelde badkamer. De eigen badkamers zijn uitgerust met een douche. Sommige kamers zijn 
ingericht in heldere kleuren en voorzien van een kledingkast, een koelkast en een waterkoker. 
 

U kunt ontspannen in de gedeelde lounge, in de tuin of in de tv-kamer. U kunt ook 
gebruikmaken van de gedeelde keuken en de wasfaciliteiten. Er worden huurfietsen 
aangeboden om de omgeving te verkennen. De accommodatie heeft ook een fietsenstalling. 
 

Het ontbijt is op verzoek verkrijgbaar en bevat lokale producten, zoals brood, jam, koffie en 
melk. 
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Typisch Italiaans 
 

       Cappuccino                 Olijfolie 
                        
 
 

                             

      Bolognese saus                  Mortadella 
 
 
 
 

                   Tiramisu             Crescentine  
 
 


