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Kunst, Cultuur-, Wijn- en Culinaire reis naar Piedmonte. 
Milaan-Alba-Cherasco-Turijn 

 

Vijf dagen genieten van Cultuur, Wijn, Witte Truffelfestival, Kunst en Gastronomie.  

 

Dag 1 – vrijdag 25 september 2020 

 

09.45 hrs. Vertrek vanaf Schiphol-Amsterdam naar Milaan. 

11.45 hrs. Aankomst Milaan, Malpensa Aeroporte. Meet & Greet met uw gids, academisch 

   geschoold. Transfer naar centrum Milaan. De lunch gebruiken we in het centrum, vlak  

   bij de DOM, bijvoorbeeld Galleria Vittorio Emanuelle. Uw bagage wordt ondertussen 

   bij het hotel bezorgd en op uw kamer gebracht. 

    Na de lunch gaan we naar Teatro alla Scala voor een privé-tour met een speciaal 

   bezoek achter de coulissen, heel interessant. 

 
 

En aan het eind van de middag bezoeken we de Santa Maria delle Grazie, waar we 

misschien wel het beroemdste werk van Leonardo da Vinci gaan zien:  Het Laatste 

Avondmaal. Natuurlijk met zeer vakkundige tekst en uitleg. 

  

18.30 hrs. Begin van de avond checken we in in ons hotel.  

20.00 hrs. Het gezamenlijk diner vanavond is bij Don Lisander Restaurante, centrum Milaan. 
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Dag 2 – zaterdag 26 september 2020 

09.30 hrs. Na het ontbijt volgt een transfer met luxe bus naar de wijnstreek Langhe en Barolo. 

  We stoppen in Alba, waar de befaamde Moscato of Barbera d’Alba en andere 

   gerenommeerde wijnen hun oorsprong vinden. Even tijd voor een espresso of 

   cappuccino…OF…. Een glaasje Moscato natuurlijk. Maar nog belangrijker: in deze 

   periode vindt in Alba het Witte Truffelfestival plaats. Dus daarvan gaan we proeven 

 

Vanzelfsprekend gaan we in Alba lunchen en daarbij zal natuurlijk het voor- en 

  hoofdgerecht gelardeerd zijn met truffel. Na de lunch rijden we door naar Cherasco – 

   in de Barolo wijnstreek – een aardig klein stadje met veel bezienswaardigheden en een 

  oud klooster dat verbouwd is tot hotel. Hier nemen we onze intrek. 

Om 18.30 uur worden we verwacht bij voor een ontvangst, rondleiding en proeverij,  

  verwacht bij Marchesi di Barolo, een van de meest vooraanstaande producenten uit  

  Barolo. 
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Dag 3 – zondag 27 september 2020 

  Na het ontbijt volgt om 10.00 uur een transfer per luxe bus naar Turijn, een verrassend 

   mooie Kunststad in het noorden van Italië. U zult zeer aangenaam verrast zijn van 

   wat deze stad en met name het oude centrum te bieden heeft.  

Logeren doen we de komende twee nachten in The Turin Palace Hotel perfect  

gesitueerd vlak bij het centrum. We arriveren in Turijn tegen de middag en maken 

eerst – onder leiding van een professionele gids – een kennismakingswandeling door 

het oude centrum van de stad. Onthoud u vooral: Palazzo Reale, Palazzo Madame, de 

Lijkwade van Turijn in de Sindone Kapel, talrijke Kunstmusea – Fondazione en het 

mooiste Egyptisch museum buiten Cairo. En nog veel meer….. 

   

13.30 uur We gaan lekker lunchen in een klassieke Turijnse Koffiebar/Lunchrestaurant Baratti & 

   Milano, recht tegenover het Palazzo Reale. Na afloop heeft u een paar uurtjes vrij. 

     

20.00 uur Het diner vanavond wordt geserveerd in het Arcadia restaurant in het centrum. 
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Dag 4 – maandag 28 september 

10.00 hrs. Ontmoet onze gids in de lobby van het hotel. 

10.15 hrs. Transfer naar Castello di Rivoli, net buiten het centrum van Turijn. 

   Bezoek met professionele gids aan het museum gevolgd door een lunch in het  

   befaamde CombalZero restaurant. 

    

Deze voormalige residentie van het huis van Savoye is door museumdirecteur Rudi 

Fuchs in de jaren tachtig omgetoverd in een museum voor hedendaagse kunst en 

geldt internationaal als geslaagde synthese van een historisch pand met fresco’s en 

experimentele kunst, met een accent op de in Turijn ontstane beweging arte povera.  

15.30 hrs.  Na de lunch keren terug naar Turijn centrum, bezoek aan Palazzo Reale, de 

   residentie van de dynastie van Savoye tot 1865, is een bezoek meer dan waard.  

   Mét gids natuurlijk. 
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In de aangrenzende Galleria della Sindone staan we ook nog even stil bij de Lijkwade van 

Christus, beter bekend als De Lijkwade van Turijn. 

 

 

 

18.30 hrs. Terug naar Hotel, even een uurtje vrij. 

20.00 hrs. Gezamenlijke wandeling naar Restaurante Del Cambio voor een feestelijk slotdiner.  

   1 michelinster. Op loopafstand van het hotel. 
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Dag 5  - dinsdag 29 september 

10.00 hrs. Ontmoet onze gids in de lobby van het hotel. 

10.15 hrs. Vandaag heeft u in de ochtend de keus tussen drie bijzondere bezienswaardigheden:  

De Basilica di Superga, net buiten de stad. Vanuit het centrum overigens gaat u met een kabeltrein 

daarheen. En u komt met de bus terug want de Basiliek ligt in het schitterende Parco Naturale  

 di Superga precies op een heuveltop. En de panoramische route terug naar de stad door het Parco del 

Po, grenzend aan Turijn, is een bezienswaardigheid op zich. Mét gids vanzelfsprekend. 

 

OF 

Bezoek aan het Lingotto, de supermoderne autofabriek van Fiat uit de jaren dertig, met een test- en 

racebaan op het dak!  De Italiaanse architect Renzo Piano, gerenommeerd museumontwerper, heeft 

dit industriële monument omgebouwd in een complex cultuur- en winkelcentrum. 

 

OF 

Bezoek aan het Egyptisch Museum. Privé-groepsrondleiding. Alleen de collectie van het museum in 

Cairo is nog rijker. De grote verrassing van Turijn. 

 

13.30 hrs. We zien elkaar weer bij de lunch, waarna we onze weg vervolgen naar het vliegveld van 

Turijn voor onze vlucht terug naar Amsterdam. 
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Turijn met op de achtergrond de Alpen en op de voorgrond de Mole Antonelliana 

 

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer: 2550,- 

Toeslag eenpersoonskamer: 550,- 

 

Inbegrepen: 

 

Vlucht Amsterdam-Milaan en Turijn-Amsterdam. 

Alle transfers, entreegelden, lunches en diners met prachtige wijnen. 

Bezoek aan Witte Truffelfestival van Alba inclusief Truffellunch. 

Ontvangst en diner met prachtige Barolo’s bij Marchesi di Barolo. 

Rondleiding in La Scala-Milaan, bezoek aan Laatste avondmaal. 

Alle activiteiten in Turijn als omschreven in het programma. 

VIP-bezoek aan Castello di Rivoli incl. lunch Combal Zero restaurant (1 ster) 

Slotdiner in Cambio restaurant Turijn (1 ster) 

Overnachting in ****sterrenhotels in Milaan, Cherasco en Turijn. 

Begeleiding door professionele Engelstalige gidsen en door Gijs van Bilsen zelf. 

Niet inbegrepen zijn kosten voor activiteiten buiten het georganiseerd programma om en uitgaven 

van strikt persoonlijke aard. 
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