
  
 

 
 

EMILIA-ROMAGNA 
+ LOMBARDIA+VENETO 

 
 

8 – DAAGSE CULTUURREIS 
VAN  17 TOT EN MET 24  SEPTEMBER 2015 

 

 



Tijdens deze intense cultuurreis  ontdekken we”minder bekende” cultuursteden, prachtige monumenten en 

kunstschatten van wereldniveau  uit het rijke Italiaanse verleden, met een rijke gastronomische traditie, te 

midden van een afwisselende natuur. 

 

HOOGTEPUNTEN : 

 Het  prachtige  Ravenna, waar wellicht de mooiste Byzantijnse  mozaïeken ter wereld te zien zijn.  

 Het middeleeuwse Bologna, met haar oudste universiteit van het Westen. 

 Modena, met een unieke Duomo en geboorteplaats van L. Pavarotti én van Ferrari en Maserati… 

 Parma, het mekka van de ham en de parmezaan en zijn fiere Duomo. 

 Busseto en Roncole  de geboortestreek  van Guiseppe Verdi. 

 Mantova, met haar onovertroffen Palazzo Ducale, Mantegna’s fresco’s; de geboortestad van Vergilius. 

 Cremona, de “vioolstad” van Stradivari, Guarneri, Amati.. 

 Verona,  met zijn uniek amfitheater, en de bronzen deuren van de S. Zenokerk. 

 Ferrara, één der mooiste schilderachtige stadjes met o.a. de prachtige Duomo en het Diamantenpaleis. 

Tijdens deze reis wordt U ondergedompeld in een rijke mengeling van rijke Italiaanse kunst, middeleeuwse 

straten en pleinen, fiere kathedralen en Palazzi. We ontmoeten er Caravaggio, Cimabue, Giotto, Michelangelo, 

Tintoretto, Canaletto, Veronese, Bassano, Lippi, Tiepolo, Corregio, Parmegiannino, Mantegna, Rafaël… 

U zal in de muzikale sfeer raken door de violen van Stradivarius, Guarneri  en  Amati in  Cremona, waar ook 

Monteverdi werd geboren;  door Verdi’s geboorteplaats Busseto; door de arena van Verona. 

In elke stad vinden we paleizen en huizen van roemrijke families zoals de Borgia’s, d’Este, Visconti, Sforza’s, 

Farnese, Rossi, Gonzaga’s en de  Bourbons. En natuurlijk zullen we proeven van de Parmaham, de 

Parmezaanse kazen, de Soave en Valpolicellawijnen…  

 

DAG 1  :                                                     BRUSSEL ►BOLOGNA - PARMA 

 
Vertrek om 14.30uur per rechtstreekse SN-lijnvlucht  naar  Bologna. Bij aankomst (16.15u) rijden we door via 

de autostrade naar Parma (90km), waar we 3 nachten zullen verblijven. Avondmaal in het hotel.  

 

DAG 2  :                                                                         PARMA 

Vandaag bezoek aan Parma. Verdi, de dirigent Toscanini (hier geboren) en de violist Paganini hebben allen in 

Parma gewoond.  We bezoeken het Bisschoppelijk complex, met de Duomo, het Battistero, het meest homogene 

middeleeuwse monument van Italië met prachtfresco’s,  het Teatro Farnese, en de omliggende paleizen.  Lunch 

nemen we in Parma. Na de middag bezoek aan de prachtige ongekende  privécollectie: “Fondazione Magnani 

Rocca”. Hier ontdekken we temidden een park een unieke vestiging met werken van Van Dyck, Rembrandt, 

Gubbio, Mippi, Dürer, Tiepolo, Ghirlandaio, Renoir, Monet, Braque, Cézanne, Goya…We maken een 

aangename korte wandeling naar het kasteel in Torrechiara. Avondmaal en overnachting in Parma. 

 

   



DAG 3  :                            PARMA -  SORAGNA -  BUSSETO – CREMONA - PARMA 

In de voormiddag bezoek  aan het Soragna-kasteel uit 1385 (30 km). Deze luxueuze 

residentie is nog steeds in het bezit van de familie Lupi. Verderop via  het geboortehuis van 

G. Verdi in  Roncole Verdi, bereiken we  Busseto (11 km). Hier  zijn vele herinneringen 

bewaard gebleven  van Verdi: het Teatro Verdi, het Museo Verdi, alsook de prachtige Villa 

Verdi, gelegen in een uniek natuurpark.  We lunchen in Cremona (25 km). 

  

   

Na de lunch bezoek aan  Cremona. Hier ontdekken we één der mooiste middeleeuwse 

pleinen van Italië. De Duomo in Lombardische gotiek staat fier naast de machtige Campanile 

del Torazzo. In het Palazzo Comunale kunnen we unieke violen bewonderen van Stradivarius, 

Guarneri, Amati.(we bezoeken een vioolbouwer aan het werk…) 

  

We keren terug naar Parma (65 km).  Avondmaal en overnachting. 

DAG 4  :                                  PARMA - MANTUA- MODENA -  BOLOGNA    

Na het ontbijt,  vertrek  naar Mantua, (60km) een stad als een paleis en één van de meest 

romantische steden van Italië: het historische centrum, met de hoge bakstenen muren, koepels 

en torens, miradors, loggia’s en rode pannendaken. We vertrekken aan het grote Sordello 

plein met zijn paleizen (Paleis van Podesta, Paleis van Massaro en de Torrre della Gabbia) en 

bezoeken de S. Pietro Duomo (interieur van Giulio Romano), het Vicolo Bonacolsi, de 

Romanica kerk van S. Lorenzo, het Mantegna plein, de reusachtige S. Andrea Basiliek, en  

het Ducale Paleis, met zijn unieke “Bruidskamer”. Het Erbe plein wordt gekenmerkt door 

zijn typische klokkentoren. 



    

Tot slot bezoek aan het prachtig “Palazzo Te” (1525-1535), gebouwd  als een Romeins huis voor de familie 

Gonzaga. 

 

Na de lunch op de Piazza dell Erbe,  vertrek naar  Bologna, via Modena (80km), geboorteplaats van L. 

Pavarotti.  Kort bezoek aan Modena, met  de prachtige Duomo.  

 

We komen aan in Bologna (43 km); centraal gelegen hotel, waar we 4 nachten verblijven. 

DAG 5  :                     BOLOGNA – VERONA - BOLOGNA 

We  rijden vandaag naar het elegante Verona, (150km) de stad van Romeo en Julia. Het Piazza Brá is het hart 

van de stad, waar de Veronezen samenkomen.  Vlakbij vinden we de Arena die stamt uit de 1 ste eeuw na Chr. 

en die een van de grootste nog gebruikte arena’s is. Vervolgens gaan we richting  de Piazza delle Erbe, de 

Scaliger-monumenten en het Piazza dei Signori.  Natuurlijk houden we ook even halt aan het balkon van Julia. 

Lunch in Verona en na wat vrije tijd, (eventueel wijnproeverij…)  rijden we terug richting Bologna.  

 

We maken even halt aan de unieke romaanse kathedraal San Zeno Maggiore, even buiten de stad.  Avondmaal 

en logies in Bologna. 

 

 



DAG 6  :                        BOLOGNA - FERRARA - BOLOGNA 

 

Vandaag  bezoek aan Bologna, de hoofdstad van Emilia Romagna, die vooral bekend is om 

zijn universiteit; we verkennen de stad met aandacht voor het historische centrum met de 

Porte Galliera, het Park Montagnota, de typische straatjes met de middeleeuwse poorten en 

arcades, het Palazzo Grassi , en het oude Ghetto. 

Tevens nemen we tijd voor het Palazzo dei Mercani,  de Due Torri, de pittoreske straatjes 

rond de oude markt, het Piazza Maggiore met zijn paleizen, de Basiliek de S. Pétrone en het 

interieur van het  Palazzo de l’Archiginnasio (de oude universiteit met zijn bibliotheek en 

middeleeuwse “autopsiezaal”). 

   

Het Piazza Nettuno met o.a. de Fontana del Nettuno (een 16
e
 -eeuwse fontein met bronzen 

figuren, vervaardigd door de Vlaamse beeldhouwer Jean Boulogne) en het majestueuze 

Palazzo Comunale met zijn mooie zaal en kapel Farnese.  

We nemen de lunch in het oude Bologna.  

Na de middag korte uitstap naar Ferrara (35 km). Hier wandelen doorheen het gezellige  

Ferrara, met zijn middeleeuwse sfeer. Het imposante en  stoere “Castello Estense” illustreert 

duidelijk de macht en de rijkdom van die familie  Este. Tweede hoogtepunt is  de prachtige 

Duomo.  

  

 

Terugkeer naar Bologna voor avondmaal en overnachting. 

  



 

 

DAG 7  :                                                                    RAVENNA  

Ontbijt en vertrek naar  Ravenna (80 km),  de Adriatische havenstad.  We bezoeken het 

mausoleum van Galla Placida,  de Basiliek S. Apollinare Nuovo en het Battistero des Ariani 

om vervolgens te komen bij enkele monumenten uit de Byzantijnse periode: de basilieken S. 

Vitale en even buiten stad  S. Apollinare in Classe. De mozaïeken zijn één der mooiste 

voorbeelden in Europa: statige  figuren op een gouden achtergrond. De imposante en 

baksteenarchitectuur van de monumenten contrasteert wanneer men de gebouwen 

binnentreedt. Hier bevindt zich de ware schat,  gebaad in het zachte licht van de albasten 

vensters. Men zal  geconfronteerd worden  met de kleuren en afbeeldingen  van de eerste 

grote christelijke kunst. Eén der mooiste mozaïekencollectie ter wereld. 

 

 

Terugrit naar Bologna, eventueel via de Benediktijnerabdij in Pomposa, (50km)  met zijn 

vroegromaanse kerk (schitterende mozaïekvloer en fresco’s uit de 14
e
 eeuw). Terugrit naar 

Bologna (100km). Avondmaal in klasserestaurant  I Porticci  en logies in Bologna. 

DAG 8  :                                               BOLOGNA  - BRUSSEL 

 

Na het ontbijt check out en wat vrije tijd of tweede bezoek Bologna  op eigen gelegenheid. 

Vrije lunch. Een must is een  bezoek aan de traiteurzaak/brasserie “ Huis Tamburini”, pal in 

het centrum, Via Caprarie N° 1. Transfer naar de luchthaven voor de directe vlucht naar 

Brussel; vertrek Bologna 16.45u – aankomst Brussel 18.30 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PRIJS VAN DE REIS. - Prijs geldig vanaf min 25 personen.   

2.000€ per persoon in dubbele kamer in ****sup hotel in het centrum van Parma (Starhotel du Parc****  en het 

prachthotel Corona Doro, pal in Bologna centrum ****sup. 210€ single suppl. 

 

INBEGREPEN: 

 Heen- en terugvluchten met  SN Brussels naar Bologna   

 Alle luchthaventaksen (momenteel 104€) 

 Logies in uitstekende **** hotels, met zeer centrale ligging in Parma en Bologna.  

 Lichte lunches met drank en inbegrepen  

  prima  diners (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)  

 Verzorgd afscheidsdiner in klasserestaurant in  Bologna.(  I Portici ) dranken inbegrepen 

 A/C autocar  voor alle vervoer.  

 Lokale  Franstalige  gidsen voor de vermelde  sites 

 de  entreegelden  van alle  musea en Palazzi. 

 Fooien voor gidsen en chauffeur voor de ganse reis (ca20€) 

 

 

NIET INBEGREPEN: 

 Extra hotelkosten (telefoon, room service ). 

 Dranken bij de avondmalen,behalve bij laatste avondmaal 

  laatste lunch  

 De volgorde van de bezoeken kan nog wijzigen.  

 Annulatieverzekering: premie 80€ 

 Bijstandsverzekering :  premie 14€ 

 
 
SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN: 

 Tot 60 dagen voor de afreis : 25% van de reissom met een minimum van € 400 per persoon; 

 Van 60 tot 40 dagen voor de afreis : 40% van de reissom met een minimum van € 450 per persoon; 

 van 40 tot 25 dagen voor afreis : 75% van de reissom met een minimum van € 750 per persoon; 

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