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Bella Piemonte
Heerlijke streek aan de voet van de bergen

Tijdens deze nieuwe reis gaan we op ontdekkingstocht in het nog
relatief onbekende Piemonte, oftewel “aan de voet van de bergen” .
We verblijven in het kleine typische Italiaanse dorpje Terruggia, in het
viersterrenhotel Ariotto. Vanuit het hotel heeft u een mooi uitzicht
over het typische glooiende landschap. De Monferrato regio is bekend
vanwege de vele historische stadjes en kastelen. Tijdens deze reis
proeven we zowel de cultuur, als de culinaire tradities van deze regio
met de Barolo wijn, truffels, kazen en hazelnoten. Een bezoek aan de
hoofdstad Turijn, bekend van Barok, de vele boulevards en de
beroemde “lijkwade” mag niet ontbreken, net zoals het ruige
berglandschap rondom het Aostadal. De dagtochten zijn rustig
ingedeeld, want in Piemonte wordt er niet gehaast. Kom mee, en
beleef deze perfecte streek, met alle ingrediënten voor het goede
leven! Piemonte staat op nr.1. in de Lonely Planets “Best in Travel
2019”.

Dag 1 - Heenreis

8 dagen vanaf
€ 769,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Verblijf 1 nacht in overnachtingshotel
in de omgeving van Zwitserland op
basis van halfpension

Verblijf 5 nachten in hotel Ariotto op
basis van halfpension

Welkomstdrankje

Hamproeverij

Stadsgids Turijn

Truffel-proeverij
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Vanuit Limburg rijden we via Straatsburg en Basel naar ons
overnachtingshotel in Zwitserland.

Dag 2 - Milaan

Na het ontbijt rijden we via Ticino naar ons eerste hoogtepunt op de
route, Milaan. Een mekka van cultuur en mode. U heeft de
gelegenheid voor het centrum te ontdekken met o.a. de imposante
Dom, lunch op een van de vele terrasjes of een cappuccino in de van
de vele barretjes. U kunt ook struinen langs de vele modewinkels of
een bezoek brengen aan een museum. Aan het einde van de middag
rijden we de laatste 110 km naar Terrugia. Na aankomst een
welkomstdrankje met uitzicht over de mooie omgeving. Iedere avond
een goed verzorgd diner.

Dag 3 - Monferrato

Na een Italiaans ontbijt maken we een rondrit door het schitterende
en harmonieuze landschap van Monferrato met veel wijnbouw en
lieflijke dorpjes. We brengen een bezoek aan Casale Monferrato, een
pareltje met een historische uitstraling. We sluiten de kennismaking
met de regio af met een proeverij van de Cocconato ham. De middag
heeft u ter vrije beschikking, maak een wandeling of een duik in het
hotelzwembad.

Dag 4 - Asti, Canelli en Grappa

Deze ochtend bezoeken we het middeleeuwse Asti, ook wel het “San
Gimignano van de Piemonte” genoemd. Vervolgens naar Canelli, met
vele ondergrondse bouwwerken, ook wel “kathedralen” genoemd. U
heeft de mogelijk de dag af te sluiten met een grappa proeverij (excl.
reissom). Vanavond diner bij kaarslicht!

Dag 5 - Turijn

Een bezoeken de hoofdstad Turijn. We starten bij Superga, een
imposant katholiek bouwwerk boven op een heuvel aan de rand van
de stad. Vanaf hier kijk je schitterend uit op Turijn. Na aankomst in het
centrum kunt u koffie (caffé) of lokale ‘Bicerin” drinken, in een
historische koffiebar, vervolgens rondleiding o.l.v. een gids door deze
verrassende stad vol met brede boulevards, pleinen, en het beroemde
verhaal van de lijkwade ‘Sindone di Torino’. De middag is ter vrije
beschikking voor museumbezoek, te winkelen of een wandeling
langs de Po.

Dag 6 - Alba, truffels en wijn proeven

In de ochtend gaan we op zoek naar de beroemde “truffels”, u krijgt

Wijnproeverij Barolo

Verblijf 1 nacht in een
overnachtingshotel in de omgeving
van Annemasse op basis van
halfpension

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Grappa-proeverij

Skyway Kabelbaan Courmayeur

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
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ook de gelegenheid deze lekkernij te proeven. Vervolgens bezoek aan
het historische stadje Alba, waar u vrije tijd heeft. We sluiten de dag af
met een wijnproeverij in het Barolo wijnbouwgebied.

Dag 7 - Courmayeur en Aosta

We verlaten Terruggia en rijden naar het romeinse Aosta. Vrije tijd in
het centrum. Vervolgens stijgen we verder naar het alpenkuuroord
Courmayeur, aan de voet van de Mont Blanc. Bij goed weer heeft u de
mogelijkheid per hypermoderne Skyway kabelbaan naar de top van
de Helbronner op 3400 meter te reizen (excl. reissom ca. € 45,00 p.p.).
Vervolgens via de Mont Blanc tunnel naar ons overnachtingshotel in
de omgeving van Annemasse.

Dag 8 - Terugreis

De laatste dag helaas! We rijden na het ontbijt, met diverse pauzes
onderweg via Frankrijk en België terug naar Limburg. Onderweg zult
u de vele herinneringen van een mooie reis kunnen ophalen.

Hotelinformatie

Ariotto ****

We verblijven in dit typische Italiaanse landelijke stijl viersterrenhotel
dat uit diverse gebouwen bestaat, gelegen in de heuvels van
Terruggia, aan de rand van het gelijknamige dorp. Uw kamer is
traditioneel ingericht, met airco, tv, minibar en badkamer. Het hotel
beschikt over een eigen restaurant met lokale specialiteiten, bar en
een buitenzwembad. Het hotel beschikt over WiFi.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 159,-

Hotel website: http://www.ariotto.it
Hotel adres: Ariotto Village, Via Enrico Prato, Terruggia, Alessandria,
Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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