organiseert

Een exclusieve kennismakingsreis met Milaan,
van donderdag 13 t/m zaterdag 15 september 2018

Treed in de voetsporen van Leonardo da Vinci en Georgio Armani. Ga genieten
van een hedendaagse uitvoering in La Scala, een van de mooiste Opera’s van
Europa en ervaar de cultuur en historie van de wereldstad Milaan. Laat u
verrassen in het La Brisa restaurant met zijn fantastische keuken en perfecte
Italiaanse wijnen. En maak kennis met de Haute Couture van Milaan “achter de
coulissen van Armani”.
Drie prachtige dagen geheel verzorgd, met een aantrekkelijk en gevarieerd
programma, omringd met luxe en culinaire verwennerij ! Het zal u aan niets
ontbreken !
Vraag het inschrijfformulier aan, teken in en trakteer uzelf op een paar prachtige
dagen.
Vriendelijke groet,

Gijs van Bilsen
06-37661203 of gijs@scottbilsentravel.com

Het geheel verzorgde programma:
Vertrek is op donderdagochtend 13 september vanaf Schiphol om 08.25 uur
naar Milaan, aankomst 10.05 uur. U krijgt meteen een goed gevulde eerste dag
met in de ochtend een bezoek aan het Sforza Kasteel (we treden in de voetstappen
van Da Vinci). Treed hier het museum binnen om het Pietà Rondanini te
bewonderen, het laatste beeld van Michelangelo en alleen al een bezoek aan
Milaan waard. De lunch genieten we in Taverna dei Golosi, typisch Italiaans.

In de middag maken we een stadswandeling in Milaan, met een professionele gids.
De charmante buurt Brera is een van de oudste wijken in het centrum. Loop langs
de smalle straatjes en verborgen binnenplaatsen, bewonder de boetiekjes,
kunstgalerijen en flaneer in Galleria Vittorio Emanuele. Vanzelfsprekend bezoeken
we ook de beroemde Kathedraal Duomo. En we krijgen een tour achter de
coulissen van La Scala, de wereldberoemde Opera van Milaan. Eind van de dag
checken we in in ons Hotel dei Cavalieri ****, hartje centrum. Uw bagage treft u op
uw kamer aan. Het diner vanavond genieten we in restaurant La Brisa!

Vrijdag 14 september: Kennismaking met de Modecultuur van Milaan en haar
historie. Wandelend door het Monte Napoleone-district wat niet alleen de
modewijk, maar ook een van de oudste wijken in het centrum is, ziet u de
Palazzo’s van de oude edelen en bezoekt de binnenplaatsen van de schitterende
herenhuizen terwijl u langs de meest exclusieve winkels in de wereld flaneert.
We bezoeken een klein privémuseum gewijd aan de geschiedenis van Milaan in
een perfect bewaard herenhuis van een adellijke familie uit 700-800. Hier ziet u
een prachtige tentoonstelling over de modegeschiedenis. We vragen de conservator
u een rondleiding te geven. Hij is een van de belangrijkste experts als het gaat om
textiel en hij zal u een interessante introductie in de modegeschiedenis geven.

Na de lunch is er voor de liefhebbers een extra tour door het Armani Museum. U
mag desgewenst ook heerlijk gaan shoppen in de stad of op een terras genieten
van de mensen om u heen.

Aan het eind van de dag heeft u gelegenheid u even om te kleden voordat we
gezamenlijk – na een licht diner in het restaurant van het hotel – naar La Scala
lopen om de uitvoering van de luchtige operette “Ali Baba en de 40 Rovers” bij te
wonen. Deze uitvoering wordt verzorgd door de spelers in opleiding bij La Scala.
Een amusante avond in een klassieke entourage.

Zaterdag 15 september: We bezoeken vandaag de Abdij van de Heilige Maria delle
Grazie en gaan zeker een van de beroemdste schilderijen van Leonardo da Vinci
bewonderen; Het Laatste Avondmaal. Na afloop van ons bezoek steken we over
naar Leonardo’s Vineyard. U kunt hier het huis van Da Vinci in Milaan zien en in
de voetsporen van deze meester treden. Da Vinci woonde 25 jaar van zijn leven in
Milaan en heeft zijn stempel op de stad gedrukt.

Leonardo’s Vineyard

Na de lunch heeft u nog een paar uurtjes voor u zelf – er is volop te zien en te
genieten in Milaan – voordat de bus naar het vliegveld vertrekt voor de vlucht van
19.30 uur terug naar Schiphol.




Praktische informatie:
Datum: donderdag 13 t/m zaterdag 15 september 2018.
Prijskaartje p.p.: 1195,- ‘all-inclusive’ o.b.v. tweepersoonskamer. Toeslag
eenpersoonskamer: 250,- Indien u de uitvoering in de Opera La Scala overslaat, geldt
een korting van 100,- per persoon. Minimum aantal deelnemers 12 / maximaal 18.
Kosten zijn inclusief: rechtstreekse lijnvlucht naar Milaan en terug naar Schiphol, alle
dagen een professionele gids, twee overnachtingen plus ontbijt in het Hotel Dei
Cavalieri**** (hartje centrum), alle transfers, twee lunches en twee diners inclusief
wijnen, entréegelden voor diverse musea, de kathedraal, rondleiding La Scala en alles
wat in het georganiseerde programma als zodanig is genoemd.

