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Beste wandelaar,

Nieuw in 2017

Pelgrimsreizen

In deze brochure treft u een selectie aan van
de reizen die Topo-Aktief u kan bieden.
Voor het volledige aanbod verwijzen we u
graag naar onze geheel vernieuwde website
www.topo-aktief.nl waar u kunt zoeken op
land, reistype en zwaarte. Bij elke reis vindt u
een uitgebreide omschrijving en vele foto’s.
Toch nog vragen? Stuur een e-mail, we staan
ook telefonisch voor u klaar, of u komt langs
op ons kantoor in Nijmegen, dan bespreken
we samen met u de mogelijkheden.
Topo-Aktief wenst iedereen een gelukkig,
gezond en sportief 2017 toe,
Patricia Stevens en Peter Versteegen

Italië: Dwars over de Apennijnen
Deze hoteltrektocht van Modena naar Marina di Massa voert
dwars door de Apennijnen naar de Middellandse zee. De Strada
Ducale werd aangelegd in de 18e eeuw maar is nauwelijks in gebruik geweest. U wandelt via oude bossen, u klimt naar de 1700
meter hoge Apennijnen, daalt af in de Garfagnana-vallei, klimt
naar de Alpi Apuane, de bergen waar het beroemde Carrara
marmer vandaan komt, en daalt richting zee.
Reiscode 662
Prijs v.a. € 725,-

Reisduur 8 dagen
Periode 20 mei - 3 aug en
11 aug - 16 sep

Overige nieuwe wandelreizen: Istrië (Kroatië), Baai van Kotor (Montenegro), Pad
van de zon (Slovenië), Gorges van de Tarn & Jonte en hotelvariant Tour du Mont Blanc
(Frankrijk), Via Algarviana west (Portugal) en West Sicilië, Palermo en Cefalu (Italië).

Italië: Via Francigena

Portugal: Caminho Portugues da Costa

De Via Francigena, de Frankenweg naar Rome, is meer dan 1000
jaar oud. De pelgrims moesten daarbij de indertijd gevaarlijke
Grote Sint Bernardpas passeren. Op deze Zwitsers-Italiaanse
grens begint ons arrangement en u wandelt in 7 deeltrajecten
door de Italiaanse Alpen, de Povlakte, het Etruskische Toscane
en talrijke middeleeuwse stadjes naar de Sint-Pieter.

Deze hoteltrektocht langs de kust ten noorden van Porto biedt
onderweg uitzicht op de hoge golven van de oceaan. U passeert
enkele vissershaventjes en riviermondingen voor u per ferryboot
oversteekt van Portugal naar A Guarda in Spanje, waar u uw tocht
naar Santiago vervolgt. Deze reis bestaat uit twee delen waarbij
het tweede deel de standaardroute meer landinwaarts volgt.

Reiscode 692
Prijs v.a. € 590,-

Reiscode 490
Prijs v.a. € 395,-

Reisduur vanaf 7 dagen
Periode 1 apr - 31 okt

Reisduur vanaf 7 dagen
Periode 1 mrt - 31 okt

Onze andere pelgrimsreizen: Pad van de Katharen, Weg van Cluny, Weg van Auvergne en de Weg van Le Puy (Frankrijk), Camino Francès,
Camino Norte, Camino Primitivo, Via de la Plata, Weg van de Bonhommes en de Camino Ingles (Spanje), Camino Portugues (Portugal),
Franciscusroute en Via Francigena (Italië). Kijk voor meer informatie op www.topo-aktief.nl.

Kust- en eilandwandelingen

Wandelen vanuit één plek
‘Modern en schoon hotel in een
prachtige omgeving, dicht bij het meer.’

Schotland: Isle of Skye

Italië: Amalfikust

Het eiland Skye aan de Schotse westkust wordt wel een paradijs
voor wandelaars genoemd. Het gebied trekt wandelaars uit
de hele wereld. Dit komt door het spectaculaire landschap, de
fascinerende geologie en de intrigerende geschiedenis van de
verlaten dorpjes.

Ten zuiden van Napels ligt het schiereiland van Sorrento waarvan
de kust van Amalfi op de ‘world heritage’ lijst staat van Unesco.
Op de steil uit zee oprijzende rotskust liggen de dorpjes en stadjes
die aan de rotsen vastgeplakt lijken te zitten. Het achterland is
alleen voor wandelaars toegankelijk die vanuit de mooiste
gezichtspunten van dit wonderbaarlijk landschap kunnen genieten.

Het fraaie meer van Molveno is het uitgangspunt voor deze
wandelreis. In het kristalheldere meer weerspiegelen zich de
immense rotstorens van de Brenta. U heeft de keus tussen
makkelijke en wat moeilijkere wandelingen.

Reiscode 535
Prijs v.a. € 550,-

Reiscode 680
Prijs v.a. € 505,-

Reiscode 658
Prijs v.a. € 465,-

Reisduur 7 dagen
Periode 9 apr - 25 sep

Reisduur 8 dagen
Periode 7 apr - 30 nov

Een greep uit onze andere kust- en eilandwandelingen: Normandië en Bretagne (Frankrijk), Rota Vicentina (Portugal), Dingle Way en
Beara Way (Ierland), Akamas (Cyprus) en de eilanden Gomera, La Palma en Gran Canaria (Canarische eilanden), Madeira (Portugal), S. Antão
(Kaapverdië) en Kreta (Griekenland). Kijk voor alle reizen op www.topo-aktief.nl.

Italië: Meer van Molveno

Reisduur 8 dagen
Periode 21 apr - 7 okt

Overige standplaatsreizen in ons assortiment: Gent (België), Mullerthal (Luxemburg), Ruegen (Duitsland), Seefeld (Oostenrijk), Ardeche
(Frankrijk), Pyreneeën/Cerdanya en Andalusië/Competa (Spanje), Pinhal/Serta Portugal), Cinque Terre (Italië), Wight (Engeland) en Kreta
(Griekenland). Kijk voor meer informatie op www.topo-aktief.nl.

Bergen in de zomer
Frankrijk: Tour du Mont Blanc
Een klassieke wandeling rond de hoogste top van West Europa
door drie landen is een sportieve uitdaging. U loopt over passen
en alpenweiden en geniet van spectaculaire uitzichten op gletsjers
en imposante toppen. De uitzonderlijke fauna, o.a. marmotten
en steenbokken, maken de tocht nog aantrekkelijker.
Reiscode 342
Prijs v.a. € 460,-

Lichte wandelreizen
‘De tocht was geweldig. Spectaculaire
uitzichten alle dagen.’

Reisduur 7 of 9 dagen
Periode 20 jun - 20 sep

Spanje: Cerdanya
In Cerdanya vindt u de ideale combinatie van niet al te zware
wandelingen in de Pyreneeën en een zeer comfortabel hotel
met zwembad en nog veel meer faciliteiten. Als u uitgewandeld
bent geniet u op het terras van het schitterende uitzicht.
Reiscode 410
Prijs v.a. € 405,-

Reisduur 8 dagen
Periode 17 mei - 14 jul en
28 aug - 14 okt

‘Wat een prachtig gebied. Prullans ligt tegen de
bergen en vanuit onze kamer hadden wij
uitzicht op het Cadi-gebergte.’

Overige bergwandelreizen in ons assortiment: Lechweg (Oostenrijk), Reuzengebergte (Tsjechië), de Vogezen, de Ronde van Queyras en
P.N. du Mercantour (Frankrijk), Weg van de Bonhommes, Camino Primitivo en een trektocht van Competa naar Granada (Spanje), Via Alpina
(Slovenië), de Hoge Atlas (Marokko). Kijk voor meer informatie op www.topo-aktief.nl.

Onze andere lichte wandelreizen: Gent (België), Moselsteig, Ruegen en Altmültal (Duitsland), Seefeld (Oostenrijk), Bretagne (Frankrijk),
Costa Brava en Sierra de Aracena (Spanje), Pinhal/Serta (Portugal), Capri, Ischia en Procida (Italië), Wight, Cotswold Way en Hadrians Wall
(Engeland) en Kreta (Griekenland). Kijk voor meer informatie op www.topo-aktief.nl.

Wandelen (ook) in de winter
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‘Een mooie tocht door een verlaten, ontvolkt
gebied met verstilde dorpen.’

Portugal: Via Algarviana
De Via Algarviana is een lange afstandspad van 240 kilometer.
Het oostelijke deel gaat door het onbekende achterland van de
Algarve, door stille dorpjes waar de tijd heeft stilgestaan. Het
westelijk deel voert over de 900 meter hoge Serra de Monchique
en dan langs de oceaankust naar Cabo de São Vicente.
Reiscode 462
Prijs v.a. € 680,-

Reisduur 8 dagen
Periode het hele jaar

Overige winterbestemmingen: Andalusië/Competa, La Palma, Gomera en Gran Canaria (Spanje),
Madeira en de Rota Vicentina (Portugal), Akamas (Cyprus) en Santo Antão (Kaapverdië).
Kijk voor meer informatie op www.topo-aktief.nl.

