Wijn- & Truffel- Culinaire en Culturele reis naar Piedmont – Italia
Zes dagen verwennerij in Piedmonte met aandacht voor de verrassend rijke cultuur en historie
van Turijn, de gastronomische tongstrelende gerechten van Noord-Italië in het oogstseizoen van
de zwarte èn witte truffel en natuurlijk
de beste wijnen van Barolo, Barbera, Dolcetto, Langhe en Alba.
DAT BELOOFT EEN PRACHTIGE REIS TE WORDEN!

Dag 1 – dinsdag 1 november
Rechtstreekse vlucht naar Turijn, 09.30-11.10 uur. Met de KLM, KL 1555. Na aankomst brengt een luxe bus ons
naar het hotel in het centrum van Turijn, het Turino Palace Hotel****. Hier verblijven we twee nachten. Even
inchecken en daarna lopen we de stad in voor een eerste kennismaking. De lunch gebruiken we gezamenlijk bij
een Brasserie en een van de oudste chocolaterieën van Turijn, Baratti & Milano (wist u dat in Turijn voor het
eerst de tablet chocola in vaste vorm is gemaakt)
U zult versteld staan van de pracht en praal van Turijn.
Na de lunch is een bezoek aan het Egyptisch museum gepland, het grootste ná dat van Cairo en onlangs geheel
gerestaureerd en heringericht. Je kijkt je ogen uit. Erg mooi gedaan!

Even tijd voor uzelf aan het eind van de dag. Wellicht een glaasje wijn op het terras van het hotel, bovenste
verdieping met uitzicht over de stad.
Om 19.30 uur lopen we gezamenlijk vanaf het hotel naar het restaurant voor het diner. (20 minuten)

Het diner vanavond is het een klein restaurantje, waar van oudsher de Turijnse intellectueel zijn verfijnde
maaltijd geniet, Il Circolo dei Lettori; je loopt er zó voorbij als je het niet weet te vinden.
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Impressie van het Torino Palace Hotel**** in centrum van Turijn….

…met vanaf het dakterras een prachtig uitzicht over de oude stad.

Dag 2 – woensdag 2 november
Na het ontbijt staat vandaag om 10.00 uur een nadere kennismaking met de Grandeur van Turijn staat op het
programma, vanzelfsprekend met een professionele gids: Het Palazzo Madame, het Palazzo Real en na de
lunch Galleria della Sindone met de Lijkwade van Turijn en de Mole Antonelliana uit de negentiende eeuw.
Lunch vandaag is bij Gellateria da Peppino en het diner vanavond is in Ristorante Arcadia. Daar lopen we om
19.30 uur vanaf het hotel gezamenlijk naar toe.
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Dag 3 – donderdag 3 november
08.30 uur: Na het ontbijt rijden we met onze luxe bus naar de wijnstreek Langhe en Barolo, ten zuiden van
Turijn. De komende twee dagen staan in het teken van grote wijnen, witte en zwarte truffel…en gastronomie.
Onze eerste bestemming in meteen een imposante: Poderi Luigi Einaudi in Dogliani.

We worden om 10.30 uur ontvangen op dit domein, krijgen een uitgebreide rondleiding…en gaan
vanzelfsprekend hun mooiste wijnen proeven…natuurlijk met een bijpassend hapje.
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Om 13.30 uur rijden we terug in noordelijke richting naar het stadje Bra, waar een van de beste kaasmakerijen
van Italië is gevestigd, Giolito Formaggi, midden in de stad nota bene. We worden hier om 14.30 uur verwacht
voor een rondleiding en natuurlijk kleine proeverij van diverse kazen. (mét een glaasje wijn desgewenst).

Tekst en uitleg krijgen van eigenaresse Lucia en haar ‘meesterknecht” Marco. Dat wordt een mengelmoes
van Frans en Engels….en Italiaans. Heel complex, net zoals hun kazen.

Aan het eind van de middag rijden we naar Cherasco, waar we twee nachten verblijven in een Kloosterhotel,
Somaschi genaamd. Hier heeft u een uurtje tijd om u te installeren en op te frissen….
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…..want…..om 18.00 uur vertrekken we naar Marchesi di Barolo in het gelijknamige stadje, een kwartiertje
rijden vanaf het hotel. Hier krijgen we een rondleiding door de kelders, een paar heerlijke wijnen te proeven en
een overheerlijk diner geserveerd met een paar prachtige Barolo’s natuurlijk.
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De beroemde BAROLO-wijngaarden bevinden zich in de onderste helft van dit kaartje, ten zuiden van Bra en
Alba, met natuurlijk het stadje BAROLO zelf en alle daaromheen gelegen dorpen en wijngaarden. We gaan dat
allemaal zien….en proeven.
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De Barolostreek ligt ten zuiden van Turijn.
We beginnen op donderdag 3 november – komend uit Turijn – met een bezoek aan Einaudi, in Dogliani.
Vervolgens rijden we terug naar Bra voor een afspraak bij Giolito Formaggio, de beroemdste kaasproducent uit
deze streek. In de namiddag checken we in bij Hogel Somaschi, een oud Kloosterhotel **** en om ’s avonds
worden we ontvangen bij Marchesi di Barolo, waar we tevens het diner genieten !
*
Op vrijdag 4 november gaan we vanuit Cherasco eerst naar La Bosca, iets ten oosten van Alba, de Spumanteproducent met “Cathedral Cellars” die onlangs zijn toegevoegd aan de Unesco-lijst van het wereld erfgoed.
Daarna gaan we lunchen op een bijzonder plekje bij Agricola Marrone in La Morra. In de middag bezoeken we
het Kasteel van Grinzane Cavour, daar vlakbij, net ten oosten van La Morra.
En dan rijden we terug naar Cherasco; even tijd voor uzelf. Het diner vanavond is in het restaurant van het
Somaschi Hotel. Lekker relaxed dus.
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Dag 4 – vrijdag 4 november

We gaan naar de “Cathedral Cellars” van Cantine Bosca in Canelli, ten oosten van Alba.

Daar wacht ons een privé-ontvangst, rondleiding door hun imposante kelders en natuurlijk een paar glaasjes
van hun heerlijke “spumante”wijnen.
Na afloop rijden we ‘terug’ naar La Morra voor een bezoek aan Agricola Marrone en een lekkere, lichte lunch
op de bovenste etage van hun wijndomein….met een fabuleus uitzicht over de hele Barolostreek. Waar je ook
kijkt en in welke richting dan ook, je ziet niets dan wijngaarden en alle beroemde wijndorpen.
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Om 15.00 uur worden we verwacht bij het Kasteel van Grinzane Cavour voor een privérondleiding. En
daarna zijn we nog welkom bij een kleine wijnboer, Abrigo Giovanni in Diano d’Alba.

Al bij al een mooie dag met verschillende indrukken. Omstreeks 18.30 uur zijn we weer terug in ons hotel
Somaschi in Cherasco. Hier genieten we ook een licht diner.
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Dag 5 – zaterdag 5 november
Na het ontbijt in de gewelfde kelders van ons Monastero-Hotel vertrekt de luxe bus om 10.00 uur in naar ALBA,
waar we uitgebreid kan kennismaken met De Wereld van Truffel op de wereldberoemde Truffelmarkt van Alba.

Alba, centrum van de zwarte en witte truffel. Daar ‘dompelen we ons helemaal in onder’, daar gaan we in
optima forma van genieten.
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Na de lunch vervolgen we onze weg naar Turijn, waar we rond 15.30 arriveren.
Overnachting is in het ons bekende Turin Palace Hotel, waar we de eerste twee nachten ook verbleven.
U heeft nu een paar uurtjes voor uzelf.
Het slotdiner vanavond genieten we in een klein maar zeer hoog aangeschreven restaurantje: Tre Galline.
Daar lopen we gezamenlijk om 19.30 uur naar toe vanaf het hotel (20 minuten lopen)

Rond 23.00 uur lopen we terug naar het hotel.

Dag 6 - Zondag 6 november
07.30 uur: reveille en ontbijt en uitchecken.
08.15 uur: de bus vertrekt naar de luchthaven waar we met KLM, vlucht KL 1556 om 11.30 uur vertrekken naar
Schiphol-Amsterdam. Aankomst 13.25 uur.
Voldaan en heel wat wijn-, truffel-, gastronomie-, cultuur- en historie wijzer, vervolgt eenieder daarna zijn/haar
weg naar huis, indachtig een mooie wijnspreuk die ik ooit ergens in Piemonte heb gezien, in het Latijn:
“Si bene commemini causae sunt cinque bibendi, hospitis adventus, qualitate vinis,
sitis praesens atque futuratum et ……….alterae causae quelibet”.
Vrij vertaald: “als ik mij goed herinner zijn er vijf redenen om het glas te heffen: de komst van een gast, de
kwaliteit van de wijn, de huidige en de toekomstige dorst en…………alle andere aanleidingen die u bekoren.
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Zoals u gewend bent, is deze reis van begin tot eind geheel verzorgd.
ZES dagen ‘uit en thuis’. Van dinsdag 1 t/m zondag 6 november 2022.
“Het zal u aan niets ontbreken”.
Prijs per persoon – op basis van een tweepersoonskamer – bedraagt 2890,- euro.
Toeslag eenpersoonsdeelname bedraagt: 750,-Inbegrepen is:
-

-

De vliegreis economy class met KLM vanaf Schiphol naar Turijn.
Heenreis KL1555 vertrek 09.20 – aankomst 11.10 uur op dinsdag 1 november
Terugreis KL1556 vertrek 11.30 – aankomst 13.25 uur op zondag 6 november
5 overnachtingen, inclusief ontbijt; 2x Turin Palace Hotel **** in Turijn – 2x Somaschi Kloosterhotel
**** in Cherasco en 1x wederom Turin Palace Hotel**** in Turijn.
Alle transfers
Alle entreegelden voor bezienswaardigheden en musea als in het programma opgenomen
Alle lichte lunches inclusief wijnen, water, koffie en thee
Alle diners inclusief wijnen, water, koffie en thee
Alle ontvangsten, visites, rondleidingen, proeverijen als in het programma verwoord
Begeleiding door professionele gidsen en gedurende de hele reis door Gijs van Bilsen

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.
Kleine wijzigingen in het programma voorbehouden, zonder dat zulks afbreuk doet aan het gebodene en
geschetste programma.
Interesse?
Neem contact op met Gijs van Bilsen op 06-37661203 of gijs@scottbilsentravel.com OF gijs@vanbilsen.nl

-
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