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Journeys Beyond
 Expectations

Exceptioneel Italië
L’arte di 

vivere

L'arte di vivere

De kunst van het leven. Er is geen land ter wereld waar de 
mensen het genieten van goede dingen zo serieus nemen 
als Italië. De Italiaanse schrijver Umberto Eco hee�  ooit 
gezegd: ‘Een reis naar Italië is altijd een ontdekkingsreis: 
u zult zien dat er niet één, maar meerder soorten Italië 
bestaan.’

De typische Italiaanse cultuur en sfeer laten weinig mensen 
onberoerd. Het leven is zo anders dan in Nederland. Niet voor 
niets wordt het leven in Italië ‘La dolce Vita’ het goede leven ge-
noemd. Passie is de kern van alles: voor mode, voor heerlijk eten, 
voor voetbal, voor kunst, voor muziek en passie voor het maken 
van schitterende auto’s zoals Ferrari, Lamborghini en Masserati. 
 Het landschap in Italië is zeer afwisselend. Van indrukwek-
kende bergketens tot vulkanen, fonkelende meren en prachtige 
kleurrijke bloemenvelden. Het landschap in Italië is overal  
anders en verveelt nooit. Van authentieke kleine dorpjes tot 
bekende wereldsteden. Iedere plaats ademt duizenden jaren aan 
geschiedenis. Oude tempels, aquaducten, middeleeuwse bruggen, 
kerken en am� theaters, Italië is er vol mee. 
 Italië heeft door de eeuwen heen tal van kunstenaars voortge-
bracht, Da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, Botticelli en Carpaccio 
om er maar een paar te noemen. Modeliefhebbers kunnen hun 
hart ophalen in Italië. 

In prachtige winkelpassages en gezellige straatjes vindt u winkels 
van luxe Italiaanse ontwerpers als Gucci, Versace, Prada, Cavalli, 
Dolce & Gabbana en Armani. Italië is ook de bakermat van kunst 
en cultuur tot opera en meesterwerken van de barok en 
renaissance. 
 Veel van de bekendste en beroemde opera’s zijn gecomponeerd 
door Italiaanse musici. De Italiaanse keuken is vermaard. Maar 
weinig andere landen kunnen bogen op een kookstijl die wereld-
wijd zo geliefd is en geïmiteerd wordt. 
 Tegenwoordig blijft de Italiaanse keuken zich ontwikkelen en 
krijgt steeds meer volgers voor zijn directe smaken en ongecom-
pliceerde technieken. In de keukens hebben nieuwe ideeën vrij 
spel, van de gestroomlijnde benadering van klassieke gerechten, 
herontdekte oude culinaire schatten tot een wat lossere opstelling 
van menu’s. Toch wordt elk gerecht nog bereid in de geest van 
‘La Cucina Italiana’, waarbij de verse ingrediënten uit de streek 
op een eenvoudige manier met elkaar worden gecombineerd.

Al deze facetten van Italië passeren de revue 
  tijdens de unieke reis ‘Exceptioneel Italië’



I love places that have an incredible history. 
I love the Italian way of life.
I love the food.
I love the people. 
I love the attitudes of Italians.
  Elton John Reisperiode & reissom

Op zowel het reserveringsformulier als onze website 
www.aircruisecollection.nl staan de vertrekdatum 
en reissom van de reis Exceptioneel Italië.

Aantal deelnemers
De reis gaat door met minimaal 24 personen, 
maximaal 44 personen.  

Tourmanagers/gidsen
U wordt begeleid door een tourmanager van Air Cruise Collection. 
De tourmanager is verantwoordelijk voor een goed verloop van 
uw reis. Ter plaatse wordt u tevens begeleid door lokale (Engels-
sprekende) gidsen. 

Inbegrepen  
Vrijwel alles bij deze reis is inbegrepen: de vluchten (inclusief open 
bar aan boord van uw privévliegtuig), hotels, luxe auto, excursies, 
alle georganiseerde maaltijden inclusief mineraal water, frisdrank, 
geselecteerde wijnen en bier. Tevens verzorgt Air Cruise Collection 
ook alle fooien. 

Accommodaties
Wij selecteren voor u de beste hotels en resorts. U verblijft in 
luxe of bijzondere accommodaties, die met zorg zijn uitgekozen. 
In een aantal hotels is een upgrade van de kamer of suite beperkt 
mogelijk. De upgrades bieden wij aan op een ’� rst come, � rst 
served’ basis. 

Excursies/activiteiten
Tijdens de reis worden er tal van excursies gemaakt die zijn 
inbegrepen in het programma. Wij kunnen ons voorstellen dat u 
niet altijd zin heeft om deel te nemen aan een excursie, maar wil 
genieten van de faciliteiten van uw hotel of resort. De excursies zijn 
uiteraard niet verplicht. Wellicht wilt u zelf iets anders doen dan 
gepland. Uw tourmanager adviseert u graag over de mogelijkheden 
en prijzen. Voor niet genoten excursies die in het programma zijn 
opgenomen kan helaas geen restitutie plaats vinden. 

Reisdocumenten
Voor deze reis heeft u een geldig reisdocument nodig waarmee u 
zich kunt identi� ceren, een paspoort of ID-kaart volstaat. U heeft 
geen visum nodig. Tevens dient u te beschikken over een geldig 
gezondheidsdocument, veelal betreft dit een recente negatieve 
coronatest dan wel een bewijs van vaccinatie. Het spreekt voor 
zich dat u over een geldig rijbewijs dient te beschikken indien u 
bestuurder bent van de supercar. Het is de verantwoordelijkheid 
voor u als deelnemer dat u over de juiste documenten beschikt.

Fit to travel
Wij verlangen van onze gasten dat zij � t to travel zijn. Dit houdt in 
dat alle gasten zelfstandig aan de reis moeten kunnen deelnemen. 
De bemanning en de tourmanager zijn niet voor individuele bege-
leiding aangesteld. Lees daarom altijd goed de informatie door en 
als u vragen heeft neem dan contact met ons op. 

Dieet
Als u een dieet gebruikt, laat ons dat dan alstublieft tijdig weten en 
vermeld duidelijk op het reserveringsformulier welk dieet het be-
treft. Waar mogelijk doen wij er alles aan om aan uw dieetwensen 
te voldoen. 

Bagage
U mag maximaal 32 kg per persoon aan bagage meenemen, 
eventueel verdeeld over twee ko� ers. Uiteraard mag u ook uw 
handbagage meenemen, maximaal 6 kg. Iedere ko� er krijgt een 
eigen nummer dat gekoppeld is aan uw naam.

Kleding  
Voor deze reis raden wij u luchtige zomerkleding aan, bijvoorbeeld 
een linnen broek, katoenen shirt of overhemd. Met name ’s avonds 
kan het wat frisser zijn, warmere kleding is dan prettig. Avondkle-
ding is niet nodig, bij de diners volstaat ‘smart casual’.  

Verzekeringen
Een reisverzekering met Europa dekking is verplicht voor deze 
reis, desgewenst sluiten wij deze voor u af. Dit kunt u aangeven 
op het reserveringsformulier. Mogelijk wilt u ook een annulerings-
verzekering afsluiten. 

Voorbehoud
Wij hebben het programma met grote zorg samengesteld. 
Toch kunnen er situaties ontstaan die wij niet kunnen voorzien 
en moet het programma worden gewijzigd. Wijzigingen in het 
programma om organisatorische, logistieke redenen zijn voorbe-
houden. Air Cruise Collection, de luchtvaartmaatschappij en de 
autoleverancier houden zich het recht voor om een vervangend 
vervoersmiddel te regelen indien nodig. Mochten er wijzigingen 
nodig zijn, dan laten wij u dit direct weten.  

Aansprakelijkheid 
Air Cruise Collection is verantwoordelijk voor een goede uitvoering 
van de reis. Echter, bij het ontbreken van nalatigheid van Air Crui-
se Collection, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor 
persoonlijk letsel, materiële schade of ander verlies veroorzaakt 
door de luchtvaartmaatschappij, hotels of andere leveranciers 
van een van de diensten die worden aangeboden in het kader van 
de reis. Dit geldt ook voor vertragingen en storingen van vliegtuig, 
schip, bus, supercar of andere transportmiddelen die niet onder 
directe controle van de Air Cruise Collection vallen. 

Uw zekerheid
Air Cruise Collection (KvK 60687908) is aangesloten bij de ANVR, 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteiten-
fonds. 

Algemene 
Informatie
Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Air Cruise Collection 
en de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden 
op onze website www.aircruisecollection.nl.

Dag 3
Cortina d’Ampezzo - Gardameer

241 km ~ 4.10 uur

Dag 5
Bellagio, Comomeer - Modena

268 km ~ 3.30 uur

Dag 12
Napels - Amsterdam

1462  km ~ 2 uur

Dag 2
Verona - Cortina d’Ampezzo

266 km ~ 4.20 uur

Dag 1
Amsterdam - Verona

890 km ~ 1.20 uur

Dag 7
Florence - Castiglione della Pescaia

198 km ~ 3.30 uur

Dag 8
Castiglione della Pescaia - Rome

191 km ~ 2.30 uur

Dag 9
Rome - Sorrento
295 km ~ 4.30 uur

Dag 10
Sorrento - Capri

Dag 10-12
Capri

Dag 6
Modena - Florence
266 km ~ 5.30 uur

Dag 4
Gardameer - Bellagio, Comomeer

268 km ~ 5 uur

Air Cruise
Exceptioneel Italië

12 dagen - 10 steden - 1980 kilometer

Programma
Amsterdam - Verona
Verona - Cortina d’Ampezzo 
Cortina d’Ampezzo - Gardameer 
Gardameer - Comomeer 
Comomeer - Modena 
Modena - Florence 
Florence - Castiglione della Pescaia
Castiglione della Pescaia - Rome 
Rome - Sorrento  
Sorrento - Capri 
Capri
Capri - Sorrento - Amsterdam

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9

Dag 10
Dag 11
Dag 12



Exceptioneel 
Italië

Slechts 44 gasten kunnen deze reis meemaken!

U wordt van huis door uw privéchauffeur opgehaald voor uw 
transfer naar het VIP Private Jet Center op Schiphol-Oost,  
daar staat uw privévliegtuig voor u klaar. Het toestel beschikt 
uitsluitend over klassieke businessclass stoelen en de service  
en catering is van businessclass niveau. 
 De reis begint in operastad Verona en wordt afgesloten met 
een 3-daags verblijf op het schitterende eiland Capri in de Golf 
van Napels. De route van ruim 1900 kilometer aan prachtige  
wegen is verdeeld over acht rijdagen. 
Het is een mix van adembenemende bergpassen in het noorden, 
valleien in Toscane en Umbrië en de Amalfi kust in het zuiden.

Het globale schema van iedere dag houdt in dat u in de loop van 
de ochtend vertrekt vanaf uw hotel. Onderweg geniet u van een 
lunch op schitterende locaties en in de namiddag arriveert u in 
uw hotel. U geniet van prachtige excursies en mooie verrassingen, 
heerlijke aperitivos en culinaire diners.
 De reis is een combinatie van een gezelschapsreis en een  
individuele reis. U ontmoet elkaar bij het Private Jet Center en 
vliegt per privévliegtuig naar Verona. Tijdens deze tour rijdt u 
naar eigen inzicht en tempo. U ontmoet uw reisgenoten bij de  
verschillende stops, excursies, lunches, in het hotel en bij de 
diners.

De 12-daagse reis ‘Exceptioneel Italië’ neemt u mee over de mooiste wegen van Italië  
en naar de hoogtepunten van de beroemde autotour ‘Mille Miglia’. Dit is niet zomaar een 
autotour, maar een tour met spectaculaire supercars. Een unieke route door een van de 
mooiste landen ter wereld. Fijn reisgezelschap, zeer luxe hotels, bijzondere culinaire  
genoegens en mooie verrassingen maken deze fantastische reis compleet.
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Uw privéchauffeur brengt u in de ochtend naar de luchthaven. 
Hier staat uw privévliegtuig al klaar voor vertrek naar Verona. 
Vroeg in de middag arriveren we in het unieke Byblos Art Hotel 
Villa Amistà nabij Verona. U maakt een stadsexcursie door de 
prachtige stad Verona en u kunt gebruik maken van de facili-
teiten van uw hotel. Het diner genieten we in het restaurant 
van het hotel.
 Restaurant Amistà is bekroond met een Michelinster en 
maakt gebruik van lokale producten die door chef-kok Mattia 
Bianchi worden bereid tot gastronomische hoogstandjes. 
 Na het diner gaan we naar de beroemde Arena van Verona 
voor een spectaculaire uitvoering van de opera Aida van Verdi. 
Een ervaring om nooit te vergeten!

Uw hotel: Het Byblos Art Hotel Villa Amistà. 
Het hotel is rijkelijk gedecoreerd met moderne 
kunstwerken van wereldberoemde kunstenaars. 
Het is een grootse villa in klassieke Venetiaanse 
stijl, gesitueerd in een prachtig onderhouden 
tuin van vijf hectare. 
 Het ultramoderne ontwerp van het interieur, 
van de beroemde architect en ontwerpen  
Alessandro Mendini, staat in schril contract  
met het exterieur van dit historische gebouw.

Dag 1

Ten tijde van het oude Romeinse Rijk bouwden de Romeinen amfitheaters in belangrijke steden. Ook Verona kreeg in het 
jaar 30 voor Christus een amfitheater. Met een capaciteit van 30.000 toeschouwers behoorde deze arena van Verona  
tot de grootste amfitheaters die ooit gebouwd zijn. Met een kleinere capaciteit (22.000 toeschouwers) als gevolg van  
een aardbeving in 1117 is de Arena nu de belangrijkste bezienswaardigheid van Verona.

Amsterdam - Verona



Welkom op onze eerste tour dag. De door u gekozen supercar staat voor u klaar bij het hotel. U rijdt standaard in een 
Ferrari Portofino. Indien gewenst kunt u een upgrade van auto boeken. Na het ontbijt rijden we in noordwestelijke 
richting naar Valdobbiadene voor onze eerste stop: een fantastisch restaurant gelegen op een heuvel met uitzicht  
over de vallei. Na de lunch is het tijd voor de eerste bergpas: Passo Giau. Deze weg door de Dolomieten brengt ons  
naar Cortina d’Ampezzo. De route geeft u een idee van het rijgenot wat u de komende dagen te wachten staat.

Uw hotel: Cristallo, A Luxury Collection Resort & Spa. 
Cristallo heeft een legendarische geschiedenis.  
Het hotel diende als militair hospitaal tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en heeft vele leden van de Italiaanse high 
society en buitenlandse royalty’s mogen verwelkomen. 
De afgelopen jaren hebben talrijke renovaties plaatsge-
vonden. 
 Er is de grootste zorg besteed aan het behoud 
van de oorspronkelijke kenmerken van het gebouw. 
Lichthouten panelen, handgeschilderde bloemdetails 
en delicate kroonlijsten geven de ruime kamers een 
klassieke uitstraling waarbij de grote kroonluchters  
een extra vleugje luxe toevoegen.

Dag 2

Het mondaine dorp Cortina d’Ampezzo ligt midden in de zonnige en indrukwekkende 
Ampezzo vallei. In tegenstelling tot veel andere gebieden in de buurt met vele Oostenrijkse 
invloeden, is Cortina d’Ampezzo écht Italiaans.

Verona - Cortina d’Ampezzo



Vandaag rijden we over een van de beroemdste wegen van Italië: Grand Strada Delle Dolomiti, een werkelijk genot om 
over deze weg te mogen rijden met haar prachtige uitzichten. De route brengt ons in westelijke richting naar Canazei  
en vervolgens naar Bolzano, waar we stoppen voor de lunch. Na de lunch gaan we verder zuidwaarts over uitdagende 
bergpassen naar Riva del Garda.

Uw hotel: Hotel Eala Limone sul Garda.
‘Eala’ is een Keltische naam en betekent ‘zwaan’. De zwaan die altijd aan de oevers van het Gardameer heeft 

geleefd is een symbool van puurheid, absolute elegantie en tevens de inspiratiebron voor het luxe Eala hotel. 

Passie, innovatie, authenticiteit, respect voor natuur en milieu vormen de kenmerken van het hotel.

Bolzano is het industriële, toeristische en cultu-
rele brandpunt van het grotendeels Duitstalige 
Südtirol (Alto Adige). Het oude centrum dat 
tussen de rivieren Talfer (Talvero) en Eisack 
(Isarco) ligt, is grotendeels bewaard gebleven. 
De statige renaissance en barok herenhuizen 
met erkertjes en trappenhuizen stralen nog 
steeds het Oostenrijkse karakter uit. 

Dag 3

Cortina d’Ampezzo - Gardameer



The Creator made Italy from  
designs by Michelangelo.
 Mark Twain



Dag 4

Via de machtige Passo Tonale en door de vallei van Sondrio rijden 
we naar het Comomeer. De lunch gebruiken we in Sondrio,  
de hoofdstad van Lombardije. We vervolgen onze weg richting  
de westelijke oever van het Comomeer. Vanuit uw supercar geniet 
u van mooie vergezichten. Aankomst in het Grand Hotel Villa 
Serbelloni. 

Uw hotel: Grand Hotel Villa Serbelloni.
Het Grand Hotel Villa Serbelloni is onlangs door Travel & Leisure uitgeroepen tot het Beste Resort in Italië. Het hotel ligt 

aan de rustige oevers van het Comomeer in het middeleeuwse stadje Bellagio. Al meer dan 146 jaar is het luxueuze hotel 

een vakantiebestemming voor aristocratie, royalty’s en beroemdheden. Gasten van het Serbelloni hebben het gevoel dat 

ze verblijven in een privé-aristocratisch groots landgoed op een van de mooiste plekjes ter wereld. Op loopafstand vindt  

u de beste zijdewinkels van Italië. Er zijn twee restaurants onder leiding van chef-kok Ettore Bocchia, waarvan één  

een Michelinster heeft.

Gardameer - Comomeer

Het Y-vormige Comomeer is gelegen in het uiterste 
noorden van Italië en wordt ook wel het mooiste 
meer van het land genoemd. Langs de oevers vindt u 
mondaine badplaatsen met chique hotels, gezellige 
straatjes en tal van bezienswaardigheden.



Vandaag rijden we richting het zuiden. 
Net voorbij Milaan gaan we via de snelweg 
naar Modena. In Modena bezoeken we  
na de lunch de beroemde fabrieken van 
Lamborghini alvorens we inchecken bij 
ons hotel. Het diner vanavond is in een 
gezellig restaurant in het centrum van 
Modena.

Modena is een stad die het rijke Italiaanse erfgoed en de cultuur heeft behouden. U vindt hier veel bezienswaardigheden: 
Museo Enzo Ferrari, Casa Museo Luciano Pavarotti, Museo della Figurina, Palazzo dei Musei, Galleria Estense en talrijke 
‘acetaia’ waar de beroemde balsamicoazijn van Modena vakkundig volgens traditie wordt geproduceerd.

Dag 5

Uw hotel: Maranello Palace.
Hotel Maranello Palace, gelegen in het hart van Motor Valley in de scharlakenrode schaduw van de Ferrari-fabriek, is het 

meest prestigieuze hotel van de regio. Alles ademt hier de aanwezigheid van Ferrari. Enzo Ferrari is hier in 1947 begonnen met 

de ontwikkeling van wat nu een van de meeste prestigieuze automerken van de wereld is geworden. Het Maranello Palace ligt 

tegenover de windtunnel van Ferrari. Het hotel biedt moderne en elegante kamers, suites en appartementen op slechts 1 km 

van het stadscentrum.

Comomeer - Modena



Dag 6

We vervolgen onze reis via de 
Passo dell’Abetone naar Florence. 
Deze weg is een waar meester-
werk en staat ook bekend als het 
testcircuit van Ferrari. 
 Ten noorden van Pistoia stop-
pen we voor de lunch. Dé perfecte 
locatie om de typisch Toscaanse 
keuken te proeven en te genieten 
van het uitzicht over de Florence. 
Na de lunch vervolgen we de reis 
via de beroemde Futa Passo naar 
Florence en Fiesole.

Uw hotel: The St. Regis Florence. 
The St. Regis Florence, ontworpen door Filippo  
Brunelleschi, is gevestigd in het historische centrum  
van Florence.
 Het hotel, gebouwd in 1432, biedt aristocratische 
grandeur en is uitzonderlijk gelegen aan de Arno 
rivier. Het hotel heeft een indrukwekkende geschie-
denis en veel kenmerken van die geschiedenis vindt u 
terug in de imponerende originele fresco’s. Het hotel 
ontving vele illustere gasten.
 Elke kamer en suite heeft een eigen stijl - of het 
nu een “Medici”, “Fiorentino” of “Renaissance” -stijl 
is- elk met rijk gekleurde stoffen, hemelbedden en 
sommige plafonds met schitterende fresco’s. In res-
taurant Winter Garden gaat culinaire uitmuntend-
heid gepaard met de warme service van een team  
van experts en sommeliers.
 Executive Chef Gentian Shehi, een snel reizende 
ster onder de beste chef-koks in Italië, biedt traditi-
onele Toscaanse gerechten. De chef presenteert culi-
naire creaties, vervaardigd met een moderne aanpak 
en aandacht voor de beste kooktechnieken.

Modena - Florence



Open my heart and you will see, 
graved inside of it, Italy.
 Robert Browningrea



Dag 7

Vandaag rijden we over de Strada del Chianti door de 
buitengewoon mooie Chianti streek. De weg slingert door 
glooiende Toscaanse heuvels beplant met olijfbomen en 
wijnstokken, die de uitstekende Chianti Classico DOCG 
wijn produceren. We passeren panoramische, bochtige 
weggetjes, wijnkastelen en fotogenieke dorpjes. 

Florence - Castiglione della Pescaia



Geniet van een heerlijke lunch in een van de wijngaarden gelegen in de buurt van San Gimignano, ook 
wel het ‘Manhattan van Italië’ genoemd. Via het dorp Castellina rijden we over de Strada Fioraie richting 
Poggibonsi. Dit is een van de meest spectaculaire wegen in Toscane. Het rijden in een supercar over deze 
twee wegen is een onvergetelijke ervaring.

Uw hotel: Hotel L’Andana.
Het gebouw dat nu L’Andana huisvest, was ooit een 
Medici-villa. De groothertog van Toscane, Leopold II, 
verbleef hier tijdens het zomerseizoen. L’Andana ligt 
bij Castiglione della Pescaia, een pittoresk, middel-
eeuws dorp in de prachtige Maremmaregio. Deze regio 
wordt geprezen om zijn weelderige landschap dat zich 
uitstrekt tot aan de Tyrreense Zee. 
 De oprijlaan van L’Andana is omzoomd met cipres-
sen en ziet uit op olijfboomgaarden en wijngaarden. 
Het sterren restaurant Trattoria Enrico Bartolini 
maakt optimaal gebruik van de prachtige locatie van 
het hotel. 
 De culinaire filosofie ‘Contemporary Classic’ van 
chef Enrico Bartolini, laat het heden en verleden  
samensmelten tot een geheel nieuwe smaaksensatie. 
Dit is niet alleen een geweldige plek om te verblijven 
maar ook om te genieten van de typisch Italiaanse 
levensstijl. 



Dag 8

We volgen de schitterende Toscaanse kust zuidwaarts richting 
Rome. De lunch genieten we op het prachtige schiereiland 
Monte Argentario in de haven van Porto Ercole.

Uw hotel: Hotel Rome Cavalarie, A Waldorf Astoria Hotel. 
Hotel Rome Cavalarie, A Waldorf Astoria Hotel ligt op de  
hoogste heuveltop van Rome en biedt een panoramisch uitzicht 
op de Eeuwige Stad en de Sint-Pietersbasiliek. Het interieur  
van het hotel is klassiek en eigentijds met een museumwaardige 
collectie schilderijen, wandtapijten en antiek meubilair die  
de openbare ruimten sieren. 
 Restaurant La Pergola is het eerste en ook het enige  
restaurant van Rome met drie Michelinsterren. 

Onder leiding van de alom geprezen chef Heinz Beck wordt het 
uitgekozen menu geaccentueerd met een wijnkaart die samen-
gesteld is uit ruim 70.000 flessen van wereldklasse. Tevens is er 
keus uit een lijst met 45 soorten water, authentieke Italiaanse 
oliën en balsamicoazijn van de beste lokale producenten.
 Ontspan in de bekroonde luxe spa met exclusieve Zwitserse 
behandelingen van La Prairie en unieke etherische oliën van 
Aromatherapy Associates.

Porto Ercole ligt op het schiereiland Monte Argentario in de provincie Grosseto in het zuiden van Toscane. Het is een 
prachtig gelegen havenplaats op korte afstand van de lagune Orbetello. In 1959 liet prins Bernhard hier zijn vakantievilla 
l’Elefante Felice bouwen. Monte Argentario was jarenlang de vakantiebestemming van de koninklijke familie.

Castiglione della Pescaia - Rome



Uw hotel: Grand Hotel Excelsior Vittoria.
Het vooraanstaande Grand Hotel Excelsior Vittoria ligt op de kliffen van Amalfi 
en kijkt uit over Sorrento. Het hotel dateert van 1834. De grandeur en pracht van 
weleer is nog steeds duidelijk aanwezig. Het met een Michelinster bekroonde 
restaurant Terrazza Bosquet - waar de jonge chef Antonino Montefusco de scepter 
zwaait - biedt culinaire genoegens die evenzo spectaculair zijn als het uitzicht.

Dag 9

Vandaag is de laatste etappe die wij in de unieke supercars maken. Vanuit Rome rijden we via Anzio en Latina naar de prachtige 
haven van Gaeta. Na de lunch in een restaurant bij de pittoreske haven, rijden we over de snelweg langs Napels en Pompeï naar 
Sorrento. De spectaculaire Amalfi kustweg is zonder twijfel een van de mooiste ter wereld. 

Rome - Sorrento



De laatste drie dagen van deze reis rusten we uit op het 
mooie eiland Capri. Vanuit ons hotel varen we met een 
privéschip door de Golf van Napels naar Capri.

Uw hotel: Capri Palace Jumeirah. 
Capri Palace is meer dan een hotel, het is een ultieme  
belevenis op een bestemming waar u wordt omringd door 
ongerepte schoonheid. Het Capri Palace Jumeirah, gelegen  
in het hart van de Middellandse Zee, is een zeer luxe hotel 
waar gasten zich onderdompelen in de adembenemende  
natuurlijke schoonheid van Capri en de fantasierijke en  
unieke kunstwerken van hedendaagse kunstenaars. 

Het hotel, genesteld in een afgelegen hoek van het eiland met 
panoramisch uitzicht op de Golf van Napels, is perfect om 
drukte even achter u te laten, maar toch dicht genoeg bij vele 
eilandattracties. Het resort beschikt naast 68 onberispelijk 
ontworpen kamers, ook over enkele mooi gelegen restau-
rants met Michelinsterren. De beroemde Capri Beauty Farm 
& Spa zijn van wereldklasse.

Vandaag de dag is Capri een heerlijk eiland met internationale 
allure. Het eiland bestaat uit kalkachtige rotsen, steile kusten  
en schilderachtige plaatsjes. Capri heeft al jaren het image van 
dé ideale vakantiebestemming voor beroemdheden. Azuurblauw 
water, luxe jachten, mooie boetiekjes, fantastische restaurants  
en niet te vergeten de driekwart ‘Capri-broek’ maken het decor  
van een droomeiland compleet. 
 Om de ware essentie van Capri te ervaren, trekken de kenners 
naar de noordwestelijke hoek en het vredige stadje Anacapri,  
de thuisbasis van het Capri Palace Jumeirah. Anacapri ligt aan 
de voet van Monte Solaro, het hoogste punt van het eiland, en 
bestaat uit traditionele witgekalkte gebouwen en pittoreske voet-
gangerspaden. Een plek waar serene rust heerst en vanwaar de 
betoverende zeegrot Blue Grotto is te bewonderen.

Dag 10 & 11

Sorrento - Capri

De Romeinse keizers wisten wel wat de beste locatie was 
voor hun residenties: Capri.



In de namiddag vliegen we per privévliegtuig vanaf Napels 
terug naar Nederland. Bij aankomst op de luchthaven staat  
uw privéchauffeur klaar om u naar huis te brengen.

Dag 12

Capri - Amsterdam



Everyone who has a dream should go to 
Italy. It doesn’t matter if you think your 
dream is dead and buried, in Italy it 
will rise and walk again.
 Elizabeth Spencer



I love places that have an incredible history. 
I love the Italian way of life.
I love the food.
I love the people. 
I love the attitudes of Italians.
  Elton John

Aantal deelnemers
De reis gaat door met minimaal 24 personen, 
maximaal 44 personen.  

Tourmanagers/gidsen
U wordt begeleid door een tourmanager van Air Cruise Collection. 
De tourmanager is verantwoordelijk voor een goed verloop van 
uw reis. Ter plaatse wordt u tevens begeleid door lokale (Engels-
sprekende) gidsen. 

Inbegrepen  
Vrijwel alles bij deze reis is inbegrepen: de vluchten (inclusief open 
bar aan boord van uw privévliegtuig), hotels, luxe auto, excursies, 
alle georganiseerde maaltijden inclusief mineraal water, frisdrank, 
geselecteerde wijnen en bier. Tevens verzorgt Air Cruise Collection 
ook alle fooien. 

Accommodaties
Wij selecteren voor u de beste hotels en resorts. U verblijft in 
luxe of bijzondere accommodaties, die met zorg zijn uitgekozen. 
In een aantal hotels is een upgrade van de kamer of suite beperkt 
mogelijk. De upgrades bieden wij aan op een ’� rst come, � rst 
served’ basis. 

Excursies/activiteiten
Tijdens de reis worden er tal van excursies gemaakt die zijn 
inbegrepen in het programma. Wij kunnen ons voorstellen dat u 
niet altijd zin heeft om deel te nemen aan een excursie, maar wil 
genieten van de faciliteiten van uw hotel of resort. De excursies zijn 
uiteraard niet verplicht. Wellicht wilt u zelf iets anders doen dan 
gepland. Uw tourmanager adviseert u graag over de mogelijkheden 
en prijzen. Voor niet genoten excursies die in het programma zijn 
opgenomen kan helaas geen restitutie plaats vinden. 

Reisdocumenten
Voor deze reis heeft u een geldig reisdocument nodig waarmee u 
zich kunt identi� ceren, een paspoort of ID-kaart volstaat. U heeft 
geen visum nodig. Tevens dient u te beschikken over een geldig 
gezondheidsdocument, veelal betreft dit een recente negatieve 
coronatest dan wel een bewijs van vaccinatie. Het spreekt voor 
zich dat u over een geldig rijbewijs dient te beschikken indien u 
bestuurder bent van de supercar. Het is de verantwoordelijkheid 
voor u als deelnemer dat u over de juiste documenten beschikt.

Fit to travel
Wij verlangen van onze gasten dat zij � t to travel zijn. Dit houdt in 
dat alle gasten zelfstandig aan de reis moeten kunnen deelnemen. 
De bemanning en de tourmanager zijn niet voor individuele bege-
leiding aangesteld. Lees daarom altijd goed de informatie door en 
als u vragen heeft neem dan contact met ons op. 

Dieet
Als u een dieet gebruikt, laat ons dat dan alstublieft tijdig weten en 
vermeld duidelijk op het reserveringsformulier welk dieet het be-
treft. Waar mogelijk doen wij er alles aan om aan uw dieetwensen 
te voldoen. 

Bagage
U mag maximaal 32 kg per persoon aan bagage meenemen, 
eventueel verdeeld over twee ko� ers. Uiteraard mag u ook uw 
handbagage meenemen, maximaal 6 kg. Iedere ko� er krijgt een 
eigen nummer dat gekoppeld is aan uw naam.

Kleding  
Voor deze reis raden wij u luchtige zomerkleding aan, bijvoorbeeld 
een linnen broek, katoenen shirt of overhemd. Met name ’s avonds 
kan het wat frisser zijn, warmere kleding is dan prettig. Avondkle-
ding is niet nodig, bij de diners volstaat ‘smart casual’.  

Verzekeringen
Een reisverzekering met Europa dekking is verplicht voor deze 
reis, desgewenst sluiten wij deze voor u af. Dit kunt u aangeven 
op het reserveringsformulier. Mogelijk wilt u ook een annulerings-
verzekering afsluiten. 

Voorbehoud
Wij hebben het programma met grote zorg samengesteld. 
Toch kunnen er situaties ontstaan die wij niet kunnen voorzien 
en moet het programma worden gewijzigd. Wijzigingen in het 
programma om organisatorische, logistieke redenen zijn voorbe-
houden. Air Cruise Collection, de luchtvaartmaatschappij en de 
autoleverancier houden zich het recht voor om een vervangend 
vervoersmiddel te regelen indien nodig. Mochten er wijzigingen 
nodig zijn, dan laten wij u dit direct weten.  

Aansprakelijkheid 
Air Cruise Collection is verantwoordelijk voor een goede uitvoering 
van de reis. Echter, bij het ontbreken van nalatigheid van Air Crui-
se Collection, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor 
persoonlijk letsel, materiële schade of ander verlies veroorzaakt 
door de luchtvaartmaatschappij, hotels of andere leveranciers 
van een van de diensten die worden aangeboden in het kader van 
de reis. Dit geldt ook voor vertragingen en storingen van vliegtuig, 
schip, bus, supercar of andere transportmiddelen die niet onder 
directe controle van de Air Cruise Collection vallen. 

Uw zekerheid
Air Cruise Collection (KvK 60687908) is aangesloten bij de ANVR, 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteiten-
fonds. 

Algemene 
Informatie

Dag 3
Cortina d’Ampezzo - Gardameer

241 km ~ 4.10 uur

Dag 5
Bellagio, Comomeer - Modena

268 km ~ 3.30 uur

Dag 12
Napels - Amsterdam

1462  km ~ 2 uur

Dag 2
Verona - Cortina d’Ampezzo

266 km ~ 4.20 uur

Dag 1
Amsterdam - Verona

890 km ~ 1.20 uur

Dag 7
Florence - Castiglione della Pescaia

198 km ~ 3.30 uur

Dag 8
Castiglione della Pescaia - Rome

191 km ~ 2.30 uur

Dag 9
Rome - Sorrento
295 km ~ 4.30 uur

Dag 10
Sorrento - Capri

Dag 10-12
Capri

Dag 6
Modena - Florence
266 km ~ 5.30 uur

Dag 4
Gardameer - Bellagio, Comomeer

268 km ~ 5 uur

Air Cruise
Exceptioneel Italië

12 dagen - 10 steden - 1980 kilometer

Programma
Amsterdam - Verona
Verona - Cortina d’Ampezzo 
Cortina d’Ampezzo - Gardameer 
Gardameer - Comomeer 
Comomeer - Modena 
Modena - Florence 
Florence - Castiglione della Pescaia
Castiglione della Pescaia - Rome 
Rome - Sorrento  
Sorrento - Capri 
Capri
Capri - Sorrento - Amsterdam

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9

Dag 10
Dag 11
Dag 12

Reisperiode & reissom
De reissom bedraagt €23.995,- p.p. op basis van 
twee samenreizende personen per hotelkamer / 
supercar. De reisperiode is 9 t/m 20 juli 2021

Op deze reis zijn de algemene voo�waarden van Air Cruise Collection 
en de ANVR-Reisvoo�waarden van toepassing.  Deze voorwaarden 
zijn opvraagbaar bij Reisbureau De Valk.



Journeys Beyond
 Expectations

Exceptioneel Italië
L’arte di 

vivere

L'arte di vivere

De kunst van het leven. Er is geen land ter wereld waar de 
mensen het genieten van goede dingen zo serieus nemen 
als Italië. De Italiaanse schrijver Umberto Eco hee�  ooit 
gezegd: ‘Een reis naar Italië is altijd een ontdekkingsreis: 
u zult zien dat er niet één, maar meerder soorten Italië 
bestaan.’

De typische Italiaanse cultuur en sfeer laten weinig mensen 
onberoerd. Het leven is zo anders dan in Nederland. Niet voor 
niets wordt het leven in Italië ‘La dolce Vita’ het goede leven ge-
noemd. Passie is de kern van alles: voor mode, voor heerlijk eten, 
voor voetbal, voor kunst, voor muziek en passie voor het maken 
van schitterende auto’s zoals Ferrari, Lamborghini en Masserati. 
 Het landschap in Italië is zeer afwisselend. Van indrukwek-
kende bergketens tot vulkanen, fonkelende meren en prachtige 
kleurrijke bloemenvelden. Het landschap in Italië is overal  
anders en verveelt nooit. Van authentieke kleine dorpjes tot 
bekende wereldsteden. Iedere plaats ademt duizenden jaren aan 
geschiedenis. Oude tempels, aquaducten, middeleeuwse bruggen, 
kerken en am� theaters, Italië is er vol mee. 
 Italië heeft door de eeuwen heen tal van kunstenaars voortge-
bracht, Da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, Botticelli en Carpaccio 
om er maar een paar te noemen. Modeliefhebbers kunnen hun 
hart ophalen in Italië. 

In prachtige winkelpassages en gezellige straatjes vindt u winkels 
van luxe Italiaanse ontwerpers als Gucci, Versace, Prada, Cavalli, 
Dolce & Gabbana en Armani. Italië is ook de bakermat van kunst 
en cultuur tot opera en meesterwerken van de barok en 
renaissance. 
 Veel van de bekendste en beroemde opera’s zijn gecomponeerd 
door Italiaanse musici. De Italiaanse keuken is vermaard. Maar 
weinig andere landen kunnen bogen op een kookstijl die wereld-
wijd zo geliefd is en geïmiteerd wordt. 
 Tegenwoordig blijft de Italiaanse keuken zich ontwikkelen en 
krijgt steeds meer volgers voor zijn directe smaken en ongecom-
pliceerde technieken. In de keukens hebben nieuwe ideeën vrij 
spel, van de gestroomlijnde benadering van klassieke gerechten, 
herontdekte oude culinaire schatten tot een wat lossere opstelling 
van menu’s. Toch wordt elk gerecht nog bereid in de geest van 
‘La Cucina Italiana’, waarbij de verse ingrediënten uit de streek 
op een eenvoudige manier met elkaar worden gecombineerd.

Al deze facetten van Italië passeren de revue 
  tijdens de unieke reis ‘Exceptioneel Italië’ Industrieweg 30A, 1613 KV Grootebroek | Nederland
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