
 

Copyright Asteria Expeditions – Lic. A1095 – info@asteriaexpeditions.be – +32 (0)50 33 25 10 

            

TURIJN + PIEMONTE 
6-DAAGSE CULTURELE REIS 

DE PRACHT VAN HET HUIS VAN SAVOYE 

 

 
VERTREK: 10 MEI  2020 

  PLUS !  
 

Waarom Turijn en Piemonte? 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj99Pq3hYraAhXSZFAKHfPiBvUQjRx6BAgAEAU&url=https://culturaltourconsultants.com/lets-hunt-truffles-in-2017/&psig=AOvVaw2qVEqZ3unxavTOtt5yRxWS&ust=1522155509397794
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Turijn, ooit hoofdstad van het hertogdom Savoye, later van het koninkrijk Piëmonte. Turijn 
was ook de eerste hoofdstad van het Verenigd Italië en nog later van Fiat en de Agnelli’s. 
“Torino ligt in de mooiste natuurlijke omgeving ter wereld” (Le Corbusier) 
Met dergelijke referenties kan het niet anders of Turijn, van nature reeds gezegend met de 
schitterende achtergrond van besneeuwde Alpentoppen, is een elegante stad.  

De militaire traditie van de Savoyes gaf de stad haar strak karakter: een geometrisch 
stratenpatroon, gelijkmatige bogengalerijen, perfect evenwichtige barokke kerken en 
paleizen. Een stad die kan bogen op uitzonderlijke musea, met o.a. Vlaamse Primitieven, en 
het belangrijkste Egyptologisch museum ter wereld. In Turijn proeft u lekkernijen in de 
prachtige art-nouveau cafés, met lambriseringen, marmer en luchters. De hoofdstad van 
Piemonte, waar het “slowfood” (1986) is ontstaan, produceert een kanjer van een wijnsoort: 
de Barolo en de Barbaresco. Deze reis leidt u langs de prachtige bezienswaardigheden van 
Piëmont en doorheen UNESCO beschermd erfgoed. Ontdek de rijke geschiedenis van 
Piëmonte!  

 

Pluspunten 
 

 Rechtstreekse vlucht naar Turijn 

 Schitterend centraal gelegen hotel in Torino 

 Uitgelezen restaurants  

 Uniek en ongekend kunstpatrimonium: prachtige paleizen 

 Het Egyptisch museum 

 Vlaamse Primitieven: Van Eyck, Memling, van der Weyden 

 Eén der beste wijnstreken van Italië (De Langhe) 
 
 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM4Ju8_onaAhUEYVAKHRM-Ch8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.manor.ch/de/u/manor-food-lovers-wein-norditalien&psig=AOvVaw1r0k9fsEB-CZ-5VouGWFeG&ust=1522153642294210
http://www.passionforitaly.com/Langhe-Wine-Region-Piemonte.html
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Programma 
 
DAG 1:              BRUSSEL - TURIJN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Rechtstreekse vlucht Brussel Turijn (15.45u – 17.25u). Bij aankomst brengt een autocar ons 
naar het hotel GRAND HOTEL SITEA***** , schitterend gelegen in het hartje van de stad. 
Avondmaal en overnachting. 
 
DAG 2:                     TURIJN  
 
We beginnen de dag met het Palazzo dell’Accademia delle Scienza, waar het Egyptisch 
museum gevestigd is met één der grootste en   belangrijkste collecties ter wereld! Recht 
tegenover het museum staat San Filippo Neri, een imposante kerk, de grootste van de stad. 

  
Na de lunch, bezichtiging van de paleiskerk San Lorenzo. Aansluitend zien we de kunstcollectie 
van het Palazzo Madama. Hier hangt onder meer het Portret van een Man van Antonello da 
Messina, miniaturen van Jean de Berry en van Jan Van Eyck. 
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                              Jean de Berry : miniaturen.                     Jan Van Eyck: geboorte van Johannes de Doper 

Avondmaal en overnachting. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAG 3:                           TURIJN  
 
Na het ontbijt, vertrek per autocar naar de de benedictijnerabdij Sacra di San Michele in de 
Piemontese bergen (ca.40km). Het 10de-eeuwse klooster ligt aan de Via Francigena, de oude 
pelgrimsroute van Frankrijk naar Rome. De romaans-gotische abdijkerk is gebouwd tegen de 
flank van de Pirchiriano waar de aartsengel Michael is verschenen. In de 13de eeuw bood de 
abdij onderdak aan meer dan honderd monniken en had het meer dan 140 kloosters onder 
haar gezag. Vanop de esplanade hebben we een uitzonderlijk zicht*** over de bergen en de 
Doravallei. 
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Lunch in sfeervol restaurant “ Baratti & Milano” in het stadscentrum. 
In de namiddag bezoeken we de Galleria Sabauda. Dit museum heropende onlangs haar 
deuren, in het Palazzo Reale. Naast veel Italiaanse kunst, vindt men hier ook parels van Van 
Eyck, Memling, Brueghel, Van der Weyden, Rembrandt… 
 
 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rogier van der Weyden              Jan van Eyck: Franciscus ontvangt de stigmata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hans Memling: de Lijdensweg 
 
Nadien nemen we de tijd voor een bezoek aan de Bibliotheca Reale. Avondmaal en overnachting. 

 

 

 

 
DAG 4:              SAN DAMIANO D’ASTI  –  NEIVE –  MONFORTE D’ALBA 
 
Na het ontbijt, vertrek per autocar naar  SAN DAMIANO D’ASTI, een klein wijndorpje met een 
uniek wijnkasteel: Marchiesi Alfieri. Het privékasteel ligt tussen de Monferrato en de Langhe 
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wijnheuvels. De 3 zusters Emanuela, Antonella en Giovanna San Martino di San Germano 
beheren het privédomein dat sinds 1616 werd opgericht door de edele familie Alfieri. In 1982 
kwam het in handen van de Markies Casimiro San Martino di San Germano. De 3 zusters zijn 
nichten van onze koningin Paola. We gaan hier selecte wijnen degusteren. 
 
Lunch nemen we in NEIVE in de Enoteca DEGUSTO. 
 
Na de middag komen we aan in Barbaresco, een lieftallig dorpje 
 

  
 

Barbaresco ligt op de rechter oever van de rivier de Tanaro, ten oosten van de stad Alba. Het 
is een relatief kleine streek, dat wel een zeer hoog percentage wijngaarden kent. De 
belangrijkste dorpen zijn Barbaresco, Neive en Treiso. 

De wijn uit de streek wordt ook wel gezien als ‘het kleine broertje van de Barolo’, maar die 
benaming doet geen recht aan de kwaliteiten van dit wijngebied. Want hoewel wijnen uit de 
Barbaresco mischien iets anders van karakter zijn, zijn ze zeker niet per definitie minder dan 
die uit de Barolo! Niet voor niets komt de allerbeste wijn(maker) van Italië uit de Barbaresco: 
(Angelo) Gaja. 

Als gesproken wordt over wijn uit dit gebied wordt de Barbaresco DOCG bedoeld, gemaakt 
van de Nebbiolo druif. Qua stijl hebben de Barbaresco’s wel wat overeenkomsten met de 
Nebbiolo crus uit de Roero, omdat ook in de Barbaresco wat meer zand in de ondergrond zit. 
Ook de Barbaresco hoeft minder lang gerijpt worden dan de Barolo, namelijk maar 26 
maanden waarvan 9 maanden op hout. De Barbaresco is daardoor vaak iets lichter en 
eleganter van stijl dan Barolo. 

Verderop rijden we naar MONFORTE D’ALBA en installatie in ons boetiekhotel “ Villa 
Beccaris”; 
Avondmaal in “Le Case della Saracca”. 
 
 
 
DAG 5:                                                                                      BAROLO -  LA MORRA  
 
 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid0eK8qvfeAhXEZ1AKHYzxALkQjRx6BAgBEAU&url=http://wineops.org/crus-villages-barbaresco/&psig=AOvVaw1AkTfGsOl6Jlru_Rur9hN5&ust=1543502887182797
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Vandaag starten we met een bezoek aan La Morra, een pittoresk gezellig dorp uit de 12e eeuw, 
gelegen op een heuvel in Piemonte. Vanaf het dorp heb je een prachtig zicht over 
de belangrijkste wijnvelden van Piemonte. Met zijn ligging is La Morra de uitstekende 
uitvalsbasis om kennis te maken met de Italiaanse topwijnen. 

Aangekomen in Barolo, gaan we eerst  het Wi Mu belevingsmuseum (Barolo – Castello 
Falletti) bezoeken.  We starten op de bovenste verdieping en via een parcours met licht- en 
geluidseffecten naar de benedenverdieping gaat om te eindigen in de enoteca. U leert er alles 
over wijn, van kunst over film & muziek tot literatuur. 

  

                                                               Barolo- Falletti kasteel     
 
Mogelijks bezoek aan het exclusief wijndomein van Vlaming Dr. Jan Debruyne “ LE  CECCHE”. 
Avondmaal en overnachting. 
 
 
 
DAG 6:                                  ALBA  -  GRINZANO CAVOUR  - BRUSSEL  
 
Deze morgen ontdekken we Alba, hoofdstad van de Langhe, met een elegant middeleeuws 

centrum. We wandelen  tussen barokke en renaissance paleizen. Er zijn vijf 14de-eeuwse torens.  

Alba is nu een gastronomisch oord, vooral bekend om zijn witte truffels en zijn wijnen. 

 

Onderweg halte  aan het  Castello Grinzane Cavour, waar u het mooiste uitzicht heeft over de 
Langhe-vallei en via een audiogids de rijke geschiedenis van dit kasteel zult ontdekken. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7lpzmx4naAhXRZ1AKHdkbCu8QjRx6BAgAEAU&url=http://viaggi.corriere.it/guide-dove-andare/italia/piemonte/&psig=AOvVaw3Ela0vVePIDM6vQ_l0FDT4&ust=1522139003451472
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirouOTrffeAhXLJVAKHfpzB_EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bestereistijd.be/italie/la-morra-2304308/&psig=AOvVaw1vA08zzHcuOJOAvJ1lCEcZ&ust=1543503368549974
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6qvnd0YnaAhUPbVAKHbz0AhkQjRx6BAgAEAU&url=http://langhe.net/sight/barolo-the-castle/?lang%3Den&psig=AOvVaw27DBEw9gBkQJ-bK7Snt8Nl&ust=1522141667091693
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Na de lunch IN Alba,  vertrek naar de luchthaven van Torino. 
Onze vlucht naar Brussel vertrekt om 18.00 en om 19u35 landen we te Zaventem. 
 

TORINO : GRAND HOTEL SITEA ***** 
Dit luxueus hotel ligt pal in één van de winkelstraten van Torino, van wwaruit we alles tevoet 
kunnen bereiken. Zeer klassiek interieur met zeer ruime kamers en een gezellige bar. 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvo6KC1YnaAhUCJ1AKHWMzDesQjRx6BAgAEAU&url=https://www.theitalianeyemagazine.com/en/white-truffle-alba-italy/&psig=AOvVaw3KnCWt2sOWBWGMls7yzBnw&ust=1522142460499661
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsu6Cc0onaAhVCY1AKHRpsCfsQjRx6BAgAEAU&url=https://500px.com/search/Grinzane-Cavour-photos&psig=AOvVaw3s1J20SEq9M6qfZUoLbg79&ust=1522141754830204
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTq5CqrvfeAhUJa1AKHX98DM8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.torinospiritualita.org/in-regione/alba-piemonte-cosa-vedere/&psig=AOvVaw3-U38f53JEHHSfirrKQCn7&ust=1543503792881542
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MONFORTE VILLAHOTEL BECCARIS**** 
 

Dit kleinschalig boetiekhotel**** biedt U een zeer persoonlijke service en heel charmant en 
luxueus interieur. Er is een zwembad in een gezellige tuin, met zicht op de wijnvelden. 
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NOG ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN (2020) BUITEN ONZE WIL OM. 
 

Prijs per persoon op basis van tweepersoonskamer: € 1.885 
Singletoeslag: € 190 

 
INBEGREPEN 

Lijnvlucht Brussel - Turijn heen en terug. 
transfer per privé-autocar naar Turijn, en omgeving in de Langhe streek. 
Luchthaventaksen.  
Alle transfers zoals beschreven in het programma.  
Overnachtingen met ontbijt in ***** Grand Hotel Sitea en**** boetiekhotel Villa 
Beccaris in Monforte d’Alba. 
Verzorgde typische maaltijden, dranken inclusief. 
Toegangstickets voor alle in het programma opgenomen bezoeken.  
BTW  
 

NIET INBEGREPEN 
 

 Persoonlijke uitgaven 
 De annulatieverzekering (5.7% van de reissom) 

  
SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN 

 Bij annulatie vanaf 1 jaar tot 6 maanden voor afreis: 30% van de reissom 

 Bij annulatie van 6 maanden t.e.m. 3 maanden voor afreis: 75% van de reissom 

 Bij annulatie minder dan 3 maanden voor afreis: 100% van de reissom 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER  OPSTUREN NAAR ASTERIA  
TEN LAATSTE OP 31 OKTOBER 2019.  

ACHTERAF ONTVANGT U DE BEVESTIGING MET DE VRAAG UW VOOSCHOT 
OVER TE MAKEN  

 
VOORNAAM: (identiek als op de identiteitskaart) 

NAAM 

STRAAT                                     NUMMER 

POSTCODE .  .  .  .      GEMEENTE 

TELEFOON                                                  G S M   

EMAIL:                                     @ 

 
Reserveert voor 

BESTEMMING:        6 - DAAGSE TORINO + PIEMONTE  VVOG-PLUS!   
HOTEL: Grand hotel Sitea***** en Villa Beccaris**** 

REISPERIODE: van  10 MEI     t/m  15 MEI 2020              

TOTAAL AANTAL PERSONEN: 

TYPE KAMER  / tweebeddenkamer / dubbelbedkamer   of    single kamer  (*)             

 
Medereiziger 2 
VOORNAAM: (identiek als op de identiteitskaart) 

NAAM 

STRAAT                          NUMMER 

POSTCODE .  .  .  .      GEMEENTE 

TELEFOON                                                   G S M   

EMAIL:                                     @ 

 

 Prijs per persoon 1.885 €  per persoon (dubbele kamer) 190 € single suppl. 
 

 Wij wensen een annulatieverzekering :   JA /  NEEN (5.7% van de reissom) (*) 
 

 Wij wensen een verzekering bijstand/ongevallen en bagage JA / NEEN (prijs14 €) (*) 
 

 Wij storten ten laatste op 31/10/2019 een  voorschot van 500€ per persoon,  nadat U onze 
bestelbon heeft ontvangen. 
 

 (*): Schrappen aub 

Handtekening 
 

SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN: 

 Tot 60 dagen voor de afreis : 30% van de reissom met een minimum van € 450 per persoon; 

 Van 60 tot 40 dagen voor de afreis : 40% van de reissom 

 van 40 tot 25 dagen voor afreis : 75% van de reissom  

 minder dan 25 dagen voor afreis of bij niet aanmelding: 100% van de reissom. 

__________________________________________________________ 
 Asteria Expeditions   Korte Zilverstraat 6 -   8000 Brugge  -  Afdeling van N.V. Reizen Van Renterghem 
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 Lic. A 1095 paul@asteriaexpeditions.be   -  Algemene voorwaarden zie: www.asteriaexpeditions.be 
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