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Culturele reis Turijn 

Voorbeeldreis 6 dagen Turijn en Barolo 

 

Maandag 

Vertrek vanaf Schiphol Airport om 09.35 uur. Aankomst op de luchthaven van Turijn om 11.15 uur. 

Transfer naar centrum Turijn, Palace Hotel****. Hier verblijven we vier nachten. Lunch in het 

Gelateria Pepino restaurant; daarna eerste kennismaking met gids met de stad. Diner vanavond in 

centrum van de stad, Arcadia restaurant. 

 

Dinsdag 

09.30 uur: vertrek vanaf hotel. In de ochtend bezoek aan het Palazzo Reale, de residentie van de 

dynastie van Savoye tot 1865, en het Palazzo Madama met het Museo Civico di Arte Antica (oude 

meesters) en de Sindone Kapel waar een replica van De Lijkwade van Turijn bewaard wordt. 

Lunch gebruiken we in het restaurant Baratti e Milano daar recht tegenover. 

  

’s Middags: bezoek aan de Basilica di Superga ligt in het schitterende Parco Naturale di Superga 

op een heuveltop. Einde dag even tijd voor uzelf. 19.30 uur: Vertrek vanuit hotel naar restaurant 

Tre Galline, waar we heerlijk gaan dineren.  

 

Woensdag 

09.30 uur: vertrek vanaf hotel. Bezoek aan het Egyptisch Museum. Privé-groepsrondleiding. 

Alleen de collectie van het museum in Cairo is nog rijker. De grote verrassing van Turijn. Lunch 

wederom bij Baratti e Milano. In de middag is een bezoek gepland aan het Veneria Reale, ook wel 

het Versailles van Turijn genoemd, de residenties van de voormalige Italiaanse koninklijke familie 

de Savoia (bij ons ook wel bekend onder de Franse naam Savoye). Sinds 1997 staan deze 

koninklijke verblijven op de Werelderfgoedlijst. Eind van de middag terug in het hotel. 19.30 

vertrek voor het gezamenlijke diner bij il Circolo Leittore. 

  

 

Donderdag 

Vertrek vanaf hotel: 10.00 uur. In de ochtend rijden we naar Fondazione Sandretto Re Re 

Baudengo, een centrum van actuele kunst, dat wordt gedreven door Patrizia Re Rebaudengo. Zij 

bevordert en verzamelt op een hoog internationaal niveau eigentijdse kunst en wordt wel 

omschreven als de Peggy Guggenheim van Italië. 
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Na afloop lunchen we in het Spazio7 Restaurant, Michelinster, verbonden aan het Re Re Baudengo. 

 

Na de lunch rijden we terug naar het centrum waar u desgewenst een bezoek met gids kunt 

brengen aan de Mole Antonelliana uit de negentiende eeuw en de Dom alsmede de San 

Domenicokerk, het eerste bouwwerk van de geniale barok architect Guarino Guarini, uiteraard in 

opdracht van het huis van Savoye gebouwd. 

Einde dag keren we terug naar hotel. Vanavond om 21.00 gaan we in een muziekuitvoering 

bijwonen in het Auditorium Rai, 10 minuten lopen van ons hotel. Een klein hapje genieten we 

echter nog voorafgaand aan dit concert in het restaurant van het hotel, aanvang diner: 19.00 uur 

Vrijdag 

Ontbijt en daarna uitchecken en koffers in de bus. Vertrek om 10.00 uur naar Castello di Rivoli, 

net buiten de stad. Deze voormalige residentie van het huis van Savoye is door onze 

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 van de arte povera. 

Aansluitend gebruiken we de lunch, wellicht zelfs in het CombalZero-restaurant van het Castello. 

  

We vervolgen onze weg aansluitend naar ons hotel net buiten de beroemde plaats BAROLO, waar 

de gelijknamige grote wijnen vandaan komen, het Monastry di Somaschi in Cherasco.  

 

Inchecken en even tijd voor uzelf. Om 17.30 uur vertrekken we naar een befaamde wijnproducent: 

Marchesi di Barolo. Daar worden we met alle égards ontvangen en krijgen we een mooie 

rondleiding door de kelders… en proeflokaal… en… aansluitend een heerlijk slotdiner aangeboden 

natuurlijk mét een paar exquise wijnen. Einde avond zijn we weer terug in ons hotel. 

 

Zaterdag. 07.30 uur Ontbijt en uitchecken. 

08.45 uur Retour naar luchthaven voor de vlucht naar Amsterdam met vertrektijd  

11.45 uur -aankomst Schiphol 13.40 uur.  

 

 


