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MET NEOS / ZEMST NAAR PIEMONTE 
VAN 10 TOT 14 SEPTEMBER 2020 (MINIMUM 30 PERSONEN -> MAXIMUM 50 PERSONEN) 

De Italianen beschouwen de bergen en meren van het noorden als de grootste natuurschatten van hun land. De 
aristocratie uit de 19e eeuw kon niet weerstaan aan deze nostalgische meren. Vandaag pronken hun elegante 
villa’s in Engelse of Italiaanse stijl langs de meeroevers. U ontdekt ook het groene, zachtglooiende Piemonte en 
zijn prachtige hoofdstad Turijn, één van de mooiste kunststeden met prachtige pleinen en paleizen, de 
cultuurrijke hoofdstad van Piemonte en voormalige hoofdstad van Italië. Proef de heerlijke Italiaanse keuken en 
bezoek de karakteristieke Piemontese wijngaarden in het heuvellandschap, bezaaid met authentieke dorpjes en 
kastelen. 

 

Dag 1 • Milaan 

Een Lauwers’ autocar haalt u op in Zemst voor een vroege vlucht vanuit Brussel naar Milaan Malpenza of Linate.  
Vandaag doen we een dagje Milaan, waar de monumenten weten te imponeren: de Duomo of Domkerk, het 
monumentale kerkhof Cimitero Monumentale of het kasteel Castello Sforzesco. De reusachtige kathedraal Santa 
Maria Nascente of Dom domineert het centrum. Hoog boven op de toren (108 meter) prijkt het vergulde 
O.L.Vrouwbeeld. Via de Galleria Vittorio Emanuele II wandelen we van de Piazza del Duomo naar ‘La Scala’. 
Exclusieve boetieks, dure restaurants en gespecialiseerde winkels maken het tot de pronkplaats bij uitstek. Hier 
moet je gezien zijn als je wat wil betekenen in Milaan. ‘La Scala’ zoals het Teatro alla Scala in de volksmond heet 
is wellicht een van de bekendste theaters van Italië. We lunchen ook in het centrum en plannen wat vrije tijd in 
om te winkelen in de Galleria Vittorio Emanuelle II en/of de Via della Spiga. 
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Omstreeks 16u vertrekken we naar ons verblijfshotel in Turijn, het NH Lingotto Congress****. 

 

   

Het NH Torino Congres bevindt zich in een voormalige autofabriek van Fiat en is ontworpen door architect 
Renzo Piano. Het biedt een trimbaan op het dak en gratis WiFi.  Het NH Torino Lingotto is een uniek gebouw 
en een bezienswaardigheid in Turijn. In het gebouw bevinden zich ook het kunstmuseum de Pinacoteca 
Giovanni e Marella Agnelli, een concertzaal, een winkelcentrum en een megabioscoop. Deze zijn allemaal 
verbonden met het hotel.  In het midden van het complex bevindt zich de tropische tuin Giardino delle 
Meraviglie, waar de kamers en de openbare ruimtes op uitkijken.  De kamers zijn comfortabel, groot en 
modern. Ze zijn voorzien van airconditioning, satelliet-tv, een minibar en een eigen badkamer met een 
haardroger.  Er wordt elke ochtend een ontbijtbuffet verzorgd. Restaurant Torpedo serveert internationale en 
Italiaanse gerechten. De Turtle Bar is ideaal voor een lichte snack of drankje. 

Dag 2 • Alba - Barolo 

Vandaag rijden we doorheen een streek beroemd voor de wijnen, hazelnootjes, wereldberoemde witte truffels 
en de slowfoodbeweging. We zullen genieten van schitterende heuvellandschappen, vergezichten en stemmige 
historische steden. We brengen een bezoek aan de stad Alba, van Romeinse origine maar vooral gekend omwille 
van zijn witte truffels en zijn mooie bakstenen San Lorenzo kathedraal. We voorzien de nodige tijd om te genieten 
van de voetgangersstraatjes met delicatessenzaken, exclusieve kledingzaken maar vooral van de winkels waar je 
wijn en truffels kunt kopen. Middagmaal. Barolo, is omringd door met wijngaarden beklede heuvels. Het is de 
thuishaven van één van de beste rode Italiaanse wijnen. We bezoeken er het wijndomein van Domenico Clerico. 
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Dag 3 • Turijn 

Voor de middag maken we een stadswandeling langsheen prachtige paleizen, kerken, imposante pleinen en 
overdekte galerijen. Tussen 1861 en 1865 fungeerde Turijn als hoofdstad van Italië. We wandelen langs het 
koninklijk paleis, de in renaissancestijl gebouwde kathedraal San Giovanni Battista, de vele mooie paleizen en 
pleinen. U kan genieten van een koffie met de heerlijke chocolade in één van de legendarische koffiehuizen 
ingericht in de typische 19e-eeuwse stijl. We bezoeken ook de Lijkwade van Turijn in het Museum Sulla Sindone. 
Middagmaal. Na de middag brengen we een bezoek aan de Mole Antonelliana, het symbool van Turijn. De skyline 
van Turijn wordt gedomineerd door het hoogste stenen gebouw (167,5m) van Europa. Het werd in de 19e eeuw 
gebouwd op vraag van de Joodse gemeenschap en zou dienen als synagoge maar het kwam na een dispuut in 
handen van de stad en daar bevindt zich nu het museum voor de film met een mooie collectie oude camera’s. 
Spectaculair zijn de glazen liften die ons naar de top van de Mole brengen waar we genieten van een schitterend 
uitzicht over de stad. 

                     

 Dag 4 • Sacra di San Michele en jachtslot Stupinigi 

 

 



 
 

4 
 

Voor de middag bezoeken we de abdij Sacra di San Michele die zich op de top van Monte Pichiriano bevindt. 
Vanaf de top opent zich een adembenemend panoramisch zicht over de vallei van de Susa. In de bijbehorende 
kerk liggen verschillende leden van het huis van Savoia begraven. Het 10e eeuwse klooster ligt langs de 
legendarische Via Francigena en is meesterlijk gebouwd tegen de flank van de berg. Middagmaal. Na de middag 
laten we ons verrassen door de pracht van het Jachtslot Stupinigi, een rococo paleis ontworpen door de Spaanse 
architect Juvara. Het slot is gebouwd voor het Huis Savoye en bevindt zich op de Unesco lijst van werelderfgoed. 

Dag 5 • Turijn - Zemst 

 In de voormiddag rijden we naar het Eataly Torino Lingotto, de grootste voedselmarkt van Turijn. Het is een 
fantastische winkel en eetcentrum waar je de beste producten van het land kunt kopen en proeven. De winkel 
is opgezet volgens de principes van de Slow Food beweging, gezond en eerlijk eten, lokale producten van de 
beste kwaliteit. Eataly is ondergebracht in de oude Carpano Vermouth fabriek en is een staaltje van 
indrukwekkende industriële architectuur met een bijzondere inrichting. We lunchen hier vanzelfsprekend ook.  
Na de middag bezoeken we het National Automobile Museum, ondergebracht in de Lingottofabriek. De 
gigantische fabriek, waar de auto's gemaakt werden, was operationeel in 1923 en was toen de grootste fabriek 
van Europa. Om de auto's te testen werd er op het dak een gigantische racebaan gebouwd. Het National 
Automobile Museum is tegenwoordig een van 's werelds beroemdste wetenschappelijke en technische musea.  

Nadien rijden we terug naar de luchthaven Milaan Malpenza of Linate voor onze terugvlucht naar Brussel.  Hier 
wacht een Lauwers’ autocar u op en brengt u terug naar Zemst. 

In samenwerking met : 

                     

Prijs :  € 1069 per persoon op basis van 2 personen per kamer. 
 € 1238 per persoon voor singel kamer. 
Deze prijs omvat: 

 Annulatie en bijstandsverzekering (7% van de totale reissom) 
 Luxe autocarvervoer “reizen Lauwers” vanuit Zemst naar Zaventem, heen en terug. 
 Rechtstreekse vlucht met “Brussels Airlines” naar Milaan, heen en terug. 
 Nederlandse gidsbegeleiding door een zeer ervaren gids en dit gedurende de volledige reis. 
 Luxe autocarvervoer ter plaatse voor alle uitstappen. 
 5 dagen / 4 nachten in het hotel “NH Lingoto Congress****” op basis van half pension. 
 5 extra lunches tijdens de uitstappen. 
 Alle uitstappen en toegangsgelden zoals voorzien in het programma. 

Niet inbegrepen in de prijs: 
 Dranken tijdens de maaltijden en persoonlijke uitgaven. 

Voor meer informatie: 
 Patrick De Graeve : 0475.96.09.99 of mail naar patrick.de.graeve@telenet.be 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijving PIEMONTE REIS van 10 t/m 14 september 2020 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………….. GSM: ………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Deelt de kamer met (°) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kamertype (°): STANDAARDKAMER – SINGLE.                                                      (°) Het onnodige doorhalen. 
Stort tegen uiterlijk 20 maart 2020  een voorschot van €250 p/p op rekening van Neos Zemst. 

Stuur deze ingevulde strook, samen met een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterzijde) naar: 
 Patrick De Graeve, Linterpoortenlaan 199, 1980 Zemst of naar e-mail patrick.de.graeve@telenet.be 


