organiseert

PIP-reis naar Milaan
van vrijdag 18 t/m zondag 20 oktober 2019
Vertrek vanaf Eindhoven airport:
12.00 uur op vrijdag 18 oktober.
Vertrek vanaf Malpensa-Milaan airport:
12.00 uur op zondag 20 oktober.

U vliegt met een Embraer Legacy Jetstreamer, a new generation regional jet converted with a
private jet cabin. Extremely popular, quiet and fast. Highy recommended. Vluchttijd is 1.30 hrs.

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 Seta of Andrea Aprea
restaurant met zijn fantastische keuken en perfecte Italiaanse wijnen. En maak desgewenst
kennis met de Haute Couture van Milaan “achter de coulissen van Armani”.
Twee prachtige dagen geheel verzorgd, met een aantrekkelijk en gevarieerd programma,
omringd met luxe en culinaire verwennerij! Het zal u aan niets ontbreken! Bel een paar
vrienden, teken in en trakteer uzelf op een paar prachtige dagen.
Vriendelijke groet,

Gijs van Bilsen

Scott Bilsen Travel
A Matter of Lifestyle

PIP-reis MILAAN
18-19-20 oktober 2019

Gijs van Bilsen
06.37661203

Reis in a nutshell

Vrijdag 18 oktober

12.00 hrs.
13.30 hrs

17.00 hrs.
20.00 hrs.

Zaterdag 19 oktober

10.00 hrs.
11.30 hrs.
13.00 hrs.
14.30 hrs.

Zondag 20 oktober

Leisure time Four Seasons Hotel of het Carlton
Baglioni Hotel.
Als u wenst, shopping time.
Diner in Restaurant Seta
of VUN
Andrea Aprea
met Super Tuscan wijnen

Privébezoek aan Armani Museum
Privébezoek aan La Scala, ook “behind the
curtains”
Lunch
Leisure time/ shopping time of desgewenst
visit of city centre en de DOM

18.30 hrs.
19.30 hrs.
23.00 hrs.

Finger-food snack in restaurant van het hotel
Transfer en uitvoering La Scala met VIP-plaatsen
Klein souper met exquise wijn bij Trussardi alla
Scala

10.00 hrs.

Transfer to Malpensa airport for direct flight home
per Private Jetstreamer
Departure Milaan Malpensa.
Arrival Eindhoven airport

12.00 hrs.
13.30 hrs.
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Departure Eindhoven airport met Private
Jetstreamer.
arrival in Milaan. Transfer met VIP-coach naar
centrum van Milaan, gevolgd door een
privébezoek aan Santa Maria delle Grazie
The Last Supper & Leonardo’s Vineyard
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Vertrek is op vrijdagochtend 18 oktober vanaf Eindhoven airport om 12.00 uur naar Milaan,
aankomst 13.30 uur. U vliegt met een Private Jetstreamer en aan boord wordt een lunch
geserveerd. Zonder veel formaliteiten volgt meteen na aankomst een transfer naar het centrum
van Milaan in een luxe Mercedes Sprinter VIP-coach. Vanmiddag brengt u eerst, onder leiding
van een kunsthistoricus, een bezoek aan de Abdij van Santa Maria delle Grazie en meer in het
bijzonder aan Het Laatste Avondmaal, een van de beroemdste fresco’s van Leonardo da Vinci,
die hier onder perfecte condities wordt geconserveerd.

Na afloop van ons bezoek steken we de straat over naar Leonardo’s Vineyard. Leonardo da Vinci
woonde 25 jaar van zijn leven in Milaan en heeft zijn stempel op de stad gedrukt.

Leonardo’s Vineyard
Uw bagage is ondertussen naar het hotel gebracht – The Four Seasons of Carlton Baglioni
Hotel, hartje centrum Milaan. Daar arriveert u aan het eind van de middag.
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Het Carlton Baglioni of Four Seasons Hotel biedt alles wat u wensen kunt.
Het diner vanavond genieten we gezamenlijk in Restaurant VUN Andrea Aprea
of restaurant Seta
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Zaterdag 19 oktober
In de ochtend is een kennismaking met de Modecultuur van Milaan en haar historie gepland.
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. Als u hier verkiest te blijven shoppen, kan dat natuurlijk ook.
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 interessante
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 boeiende
introductie in de modegeschiedenis geven.
Na een espresso of Cappucino in een van de typische koffiebarretjes wordt osn een rondleiding
aangeboden in La Scala, ook achter de coulissen. De lunch gebruiken we daarna vlak bij de
Scala. Met een academisch geschoolde gids heeft u na de lunch de keus om een wandeling door
het centrum te maken en natuurlijk de DOM te bezchtigen, met tekst en uitleg.

Eind van de dag keert u terug in het hotel. Gelegenheid om u te soigneren voor de uitvoering in
Teatro alla Scala. We serveren voor vertrek een paar heerlijke fingerfood snacks in het
restaurant van het hotel en om 19.30 uur brengt onze luxe VIP-coach ons naar La Scala. U
heeft daar vanzelfsprekend balkonplaatsen.

Na een goed glas champagne in de pauze, serveert men in het belendende restaurant Trussardi
alla Scala een heerlijk licht souper met natuurlijk mooie Super Tuscan wijnen. Iets na
middernacht bent u terug in het hotel.
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Zondag 20 oktober.
Na een uitgebeid ontbijt, vertrekt de VIP-coach om 10.30 uur naar het vliegveld voor uw vlucht
terug naar huis. Departute is voorzien om 12.00 uur en aankomst in Eindhoven om 13.30 uur.

*****

•

Praktische informatie:
Datum: vrijdag 18 t/m zondag 20 oktober.
Prijs per persoon: 3750,- ‘all-inclusive’ o.b.v. tweepersoonskamer.
Toeslag eenpersoonskamer: 850,Kosten zijn inclusief: rechtstreekse vanaf Eindhoven Airport met een Private Jetstreamer naar
Milaan en terug, alle dagen een professionele academisch gevormde gids, twee overnachtingen
plus ontbijt in het Hotel Carlton Baglioni of Four Seasons Hotel, alle transfers met luxe VIPcoach Mercedes Sprinter, twee lunches en twee diners inclusief topwijnen, entréegelden voor
diverse musea, de kathedraal, rondleiding La Scala en alles wat in het georganiseerde
programma als zodanig is genoemd.

Minimale deelname is 10 personen / maximaal 12.
Open intekening maar het staat u vanzelfsprekend vrij om binnen uw vrienden- en
(zakelijke) kennissenkring een besloten gezelschap samen te stellen. In dat geval kan
natuurlijk van genoemde data worden afgeweken.
Begeleiding door Gijs van Bilsen.

Met PIP-reis doel ik op de excellent verzorgde reis op het hoogste niveau van luxe, service
en comfort voor de Primus Inter Pares – CEO – Bestuurder met een drukke agenda.
In deze MILAAN-PIP-REIS bent u precies 50 uur onderweg en is alles voor u geregeld.
Zondag 20 oktober arriveert u halverwege de middag weer thuis.
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