
  Verslag Meerdaagse Busreis 

Lago Maggiore 

31/08 t/m 7/09/2022 
 
 

 

 

Dag 1 - woensdag 31 augustus 
 

Vandaag begint onze reis naar het mooie Lago Maggiore! 

We vertrekken met een luxe bus van de firma Baus op de parking in Affligem om 6 uur en om 

6.20 uur in Zellik.  

Net voor de Luxemburgse grens wordt bestuurder Joeri afgelost door Marc die onze chauffeur 

zal zijn gedurende de ganse reis.  

We houden een eerste stop in Luxemburg om 9 uur en een lunchstop om 12.30 uur in de buurt 

van Colmar. Achter het restaurant kunnen we ooievaars spotten met op de achtergrond het 

kasteel van Haut Koëningsbourg. Dan is het niet ver meer tot de Zwitserse grens.  

Hier gaat het mobiele netwerk uit om dure roamingkosten te vermijden.  

Voorbij de douane rijden we via diverse tunnels onder de stad Bazel. Deze werden 7 jaar 

geleden aangelegd om de stad te ontlasten van het drukke doorgaand verkeer.  

Na nog een laatste tussenstop rijden we langs de oevers van het prachtige 

Vierwoudstrekenmeer naar ons hotel. We komen aan tegen 16.30 uur onder een bewolkte 

hemel. Het Seeblick Höhenhotel in Emmetten is mooi gelegen boven op een berg, met zicht 

op het meer. Het is gezellig ingericht, de kamers zijn niet groot maar netjes. We hebben nog 

tijd voor een kleine wandeling of om wat te rusten alvorens tegen 18.30 uur te genieten van 

een lekker diner. 

 

Dag 2 – donderdag 1 september 
 

We ontwaken in de mist, maar genieten vanaf 7 uur van een uitgebreid ontbijtbuffet. Om 8.15 

uur vertrekken we richting Locarno en rijden langs pittoreske dorpjes aan de oevers van het 

Vierwoudstrekenmeer. We rijden door de 16,942 km lange Gottard-tunnel in 12 minuten en 

komen eruit onder een stralend blauwe hemel. Groene berghellingen, riviertjes en watervallen 

wisselen af met de ontelbare tunnels.  

Om 10.30 uur worden we door onze gids, Marzia, opgewacht aan het station van Locarno. Na 

een korte wandeling en een uurtje vrije tijd in het centrum, lunchen we in restaurant Dell’ 

Angelo: gebraad met boontjes en frietjes en als dessert een ijsje. 

Dan gaat het verder met de bus en rijden we langs de ruïnes en de toren van de oude burcht 

naar het Maggiadal voor een wandeling in het dorpje Cevio met een mooie kerk, gewijd aan 

de heilige Juliana. We vervolgen verder langs de oevers van het Lago Maggiore naar Stresa in 

het Centivale dal.  

Om 18 uur komen we aan in ‘Grand Hotel Bristol’ in Stresa waar we 5 keer zullen 

overnachten. 

Om 19.15 uur verzamelen we in de bar voor een lekker glaasje prosecco, aangeboden door het 

bestuur van de Seniorenclub en dan is het tijd voor het diner. We hebben elke dag de keuze 

tussen soep of pasta, vis of vlees met groenteschotel en telkens een lekker dessertje. 

 

 



Dag 3 – vrijdag 2 september 
 

De voorbije nacht heeft het flink geregend en er hangen nog wat wolken.  

Om 9 uur krijgen we onze ‘oortjes’ zodat de ganse groep de gids goed kan verstaan. Dan 

wandelen we naar onze privéboot, ‘La Pirata’, die ons naar 3 Borromeïsche eilanden brengt. 

De familie Borromeo is een van de rijkste families van Italië en eigenaar van deze eilanden, 

aandeelhouder in de 4 grootste banken van Italië enzovoort, enzovoort… 

Eerst bezoeken we ‘Giardini Botanici dell’ Isola Madre’. Het eiland is één pracht van 

exotische planten en bloemen. Er leven fazanten en witte pauwen in vrijheid. Ze zijn helemaal 

niet schuw en laten zich gemakkelijk van dichtbij fotograferen. 

Voor de lunch varen we naar ‘Isola dei Pescatori’, het visserseiland. In restaurant d’ Italia, 

met zicht over het meer, eten we een lekker visje, met als dessert appelcake. We slenteren nog 

wat rond langs het strand en in de smalle winkelstraatjes. 

De parel ‘Isola Bella’ bezoeken we als laatste. Op dit eiland bevindt zich het paleis van de 

familie Borromeo met de prachtige tuinen, aangelegd op 10 terrassen, één bloemen- en 

plantenpracht. Deze worden 4-maal per jaar her aangeplant, zodat er steeds bloeiende 

bloemen in de tuin staan. 

Om 17 uur zijn we terug in het hotel en hebben dus ruim de tijd voor een wandeling en een 

aperitiefje op een terras alvorens te gaan dineren.  

 

 

Dag 4 – zaterdag 3 september 
 

Het wordt een bewolkte dag, maar er vallen gelukkig slechts enkele regendruppels. 

Om 8.45 uur vertrekken we naar het Val Vigezzo. 

Eerst langs Baveno, sedert 1750 bekend om de granietgroeven en marmer. Vanaf Feriolo 

rijden we door Val Ossola, gevormd door de Toce rivier en door Val Vigezzo, één van de zij-

dalen gevormd door 7 andere bergrivieren.  

We bezoeken het bedevaartsoord van ‘La Madonna del Sangue’ in het dorpje Re, dat slechts 

enkele honderden inwoners telt, maar een grote kathedraal heeft. Deze is gewijd aan de 

Maagd Maria en werd gebouwd waar in 1494 een wonder plaatsvond: een klein fresco van de 

‘Nursing Madonna’ werd geraakt door een steen en begon te bloeden. Het fresco en een 

relikwie met het bloed worden er bewaard.  

Na het bezoek en wat vrije tijd in het dorpje, rijden we naar Santa Maria Maggiore waar dit 

weekend een internationale ontmoeting van schoorsteenvegers plaatsvindt. Bij het standbeeld 

van een overleden schoorsteenvegertje van 14 jaar oud, die omkwam in een schoorsteen, 

komen ze samen voor een herdenking.   

Het is een hele drukte in het anders zo rustige dorpje met honderden schoorsteenvegers uit 

gans de wereld in traditionele klederdracht. De bazen dragen hoge hoeden, de werknemers 

hun zwarte werkkledij. Heel gezellig en ze laten zich graag met ons fotograferen. We 

ontmoeten ook veertien Belgische schoorsteenvegers die jaarlijks het feest bijwonen.  

We genieten in Santa Maria Maggiore van een lekker lunchmenu van de schoorsteenvegers: 

charcuterie en ingemaakte groenten, polenta, typische kaas, Torte al pani, wijn en digestief.  

 

Om 15 uur stappen we richting het stationnetje voor een rit met het ‘Centovalli-treintje’ door 

bergen en bossen naar Domodossola, waar de bus ons opwacht om terug te keren naar ons 

hotel. 

Om 23 uur horen we plots harde knallen! Gelukkig geen onweer, maar prachtig vuurwerk aan 

het meer vlak voor ons hotel. 

 



 

Dag 5 – zondag 4 september 
 

Om 9 uur start van een zonnige dag voor ons bezoek aan Milaan. 

We rijden langs de zuidwestelijke oever van het meer en zien de ene na de andere prachtige 

grote villa, in de vorige eeuw gebouwd door rijke families. Nu zijn velen verbouwd tot 

appartementen en o.a. Sarkozy en Berlusconi hebben er een buitenverblijf. In een volgend 

dorpje liggen magnifieke jachten. 

Aan het Lago Maggiore is er zo goed als geen wind, behalve in vier dorpen waar we nu 

doorrijden. Hier viert het watertoerisme hoogtij: zeilen, surfen… 

In Milaan maken we een panoramische rondrit langs het Cimitero Monumentale di Milano, 

Castello Sforzesco en vele prachtige gebouwen. 

Voor de middag zet de bus ons af op het Piazza delle Scala en wandelen we door de Passage 

Victor Emanuel II naar de Piazza del Duomo met de Kathedraal van Milaan. Hier krijgen we 

eerst de nodige informatie zodat we in de namiddag vrij kunnen wandelen. Maar eerst 

genieten we in de nabijgelegen pizzeria Dogana van de lunch, een Giro-pizza: diverse pizza’s 

om te delen, drankje en dessert inclusief.  

Daarna is er tijd voor een bezoek aan de Kathedraal of de Scala, om te slenteren langs de 

straatjes of te shoppen. Op de hoogste verdieping van het Rinascente, een groot 

winkelcentrum met luxeartikelen, is er vanaf het café mooi uitzicht op de zijgevel van de 

kathedraal en het plein. Er is een massa volk in het centrum van Milaan, maar volgens Marzia, 

onze gids, is het vrij kalm! 

Om 16 uur komt de bus ons ophalen op het Piazza del Scala, dus wandelen we tijdig terug 

door de Passage Victor Emanuel II om de mooie vitrines te bekijken. Op de Piazza is het 

gezellig uitrusten op de vele banken in de schaduw van de bomen, tot de bus er is die ons 

terugbrengt naar het hotel. 

En zoals elke avond na het diner, is het nog wat nagenieten en keuvelen in de bar. 

 

Dag 6 – maandag 5 september 

 
Onze laatste dag aan het Lago Maggiore.  

Het is een bewolkte lucht maar het wordt al snel zonnig voor ons bezoek aan het Ortameer. 

In Omenga, een industriestadje, bekend van de fabrieken Lagostina en Alessi, verlaten we de 

oevers van het Lago.  

Met de lijnboot varen we naar Orta San Giulio. Langs de oevers liggen er kleine dorpjes, 

waarvan er verschillende niet bereikbaar zijn met de auto.  

Het stadje en het meer zijn omgeven door hoge bergen. Prachtig! 

De huizen zien er langs buiten gewoontjes uit, maar hebben vaak mooie binnentuinen. We 

hebben hier vrije tijd en slenteren door de gezellige straatjes en kunnen een bezoek brengen 

aan een van deze tuinen. 

Enkele Senioren gaan ook de berg op naar de kerk, of wandelen nog hoger naar de twintig 

verschillende kapellen met 376 levensgrote beelden en fresco’s, gewijd aan het leven van Sint 

Franciscus van Assisi. Uniek!  

We worden vergast op een lichte lunch van pasta met pesto of een tonijnslaatje en een ijsje als 

dessert. 

Nadien varen we terug en is er nog voldoende vrije tijd voor een wandeling in Stresa, een 

zwempartijtje of lekker rusten in de prachtige tuin van het hotel. 

Om 18 uur spreken we af aan de receptie en wandelen we samen naar een bar aan de 

overkant, met zicht op het meer, voor een drankje aangeboden door het bestuur. 



Voor Marzia, onze fantastische plaatselijke gids, is het spijtig genoeg afscheid nemen. We 

bedanken haar hartelijk en schenken haar een welverdiende fooi. We babbelen nog wat na en 

tegen 19 uur wandelen we terug naar ons hotel voor het diner. 

 

 

Dag 7 – dinsdag 6 september 
 

Vandaag staan we iets vroeger klaar om de terugweg aan te vangen.  

Tegen 8.15 uur verzamelen we met onze valiezen aan de bus. 

Via de Italiaanse en Zwitserse snelwegen rijden we, door een prachtig bebost en groen 

berglandschap, naar Bazel voor een wandeling met gids door de Alt Stadt. We bezoeken de 

binnenplaats van het Raadhuis en bewonderen de opvallende architectuur en rijkelijk 

versierde rode gevel en torens. Aan de achterzijde hebben we vanop het terras een weids 

uitzicht op de Rijn.   

We hebben nog de tijd om zelf verder op verkenning te gaan of langs de winkelstraat te 

slenteren. Maar als het lichtjes begint te regenen, kiezen de meesten toch een droog plekje 

voor een drankje, alvorens terug te keren naar de bus. 

Na een korte rit komen we aan bij het Mercure Mulhouse Hotel, waar we vergast worden op 

een rijkelijk diner. 

Rik geeft ons nog een korte samenvatting van de voorgaande dagen en bedankt de 

Seniorenclub voor de mooie en goed georganiseerde reis. 

In de bar genieten we nog een poosje na. 

 

Dag 8 – woensdag 7 september 
 

De koffers worden voor de laatste keer ingeladen en de bus vertrekt richting België. 

Even voor Brussel bedanken we onze chauffeur, Marc, tevens onze goede en zorgzame 

begeleider. Hij krijgt eveneens een dikke dankjewel, vergezeld van een gulle fooi. 

Wiske richt ook een dankwoordje aan alle deelnemers voor het vlekkeloos verloop van de 

voorbije week. We hopen elkaar nog vaak terug te zien op de volgende reizen en activiteiten. 

Om 17 uur nemen we afscheid van de mensen die in Zellik afstappen en 20 minuten later 

nemen de andere deelnemers afscheid van elkaar in Affligem.  

We keren zeer tevreden terug! 

 

Einde van een geweldige reis! 

 

 

PS Bekijk zeker ook de foto’s op de site. 

 

 

 

 

 


