
Piemonte, letterlijk ‘aan de voet van de berg’, is een nog quasi onontdekte 
streek in het noorden van Italië. Deze regio wordt ook wel het ‘best bewaarde 
geheim’ van Italië genoemd. Dat geldt niet alleen voor de bruisende hoofdstad 
Turijn, Asti of Alba, maar ook voor het Piemontese platteland dat schitterende 
wijnen voortbrengt als de Barolo of de Roero Arneis en bovendien vindplaats 
is van het ‘witte goud’: de tartufo bianco oftewel de witte truffel. Laat uw 
smaakpapillen betoveren door wijn, truffels, kaas en Slow Food en geniet van 
de traditionele gastvrijheid. De uitdrukkingen ‘Il dolce far niente’ en ‘La dolce 
vita’ zijn hier nooit ver weg.  

ITALIË

DAG 1 | Mol-Hasselt-Brussel-Milaan- 
Cherasco-Barolo 
Vanuit onze opstapplaatsen vertrekken we 
naar de luchthaven van Zaventem voor onze 
lijnvlucht met Brussels Airlines naar Milaan 
Malpensa. De Carolus/Prima Tours-chauffeur 
pikt ons op aan de luchthaven. Van daaruit 
gaat het richting het mooie, middeleeuwse 
stadje Cherasco. Vroeger stond hier een Ro-
meins kamp, waardoor de straten de dag van 
vandaag nog steeds een kaarsrecht patroon 
hebben. Vrij middagmaal. We maken een 
stadswandeling langs o.a. kerken, triomfbogen 
en palazzo’s. Een delicatesse van het dorp is 
de ‘Bacio di Cherasco’, hazelnoten overgoten 
met heerlijke chocolade. Vervolgens rijden we 
naar Barolo, ons verblijfsoord, waar we verblij-
ven in het 3*s-hotel Barolo voor de volgende 5 
nachten.  
DAG 2 | Alba, Barolo & Grissini 
Na een lekker ontbijt rijden we naar Alba, de 
hoofdstad van de witte truffel en de stad van 
de 100 torens. We wandelen er door de 
smalle, middeleeuwse straatjes langs de Ka-
thedraal van San Lorenzo, de dom, de fami-
lietorens en de Via Cavour met haar prachtige 
arcadebogen. Voor het middagmaal worden 
we verwacht in een echte cantina. Aansluitend 
rijden we naar een traditionele grappa distil-
leerderij. We leren hier meer over het proces 
van deze typisch Italiaanse digestief. Uiteraard 
mogen we er ook van proeven. Vervolgens rij-
den we naar het wijngebied La Morra. We 
brengen een kort bezoek aan de stad Barolo 
en sluiten de dag af met een bezoek aan een 
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hotel•info 
 
Hotel Barolo***S wordt gerund door de familie Brezza. Het hotel is gelegen in de heuvels van de Langhe. De verzorgde 
kamers, met uitzicht op de wijngaarden, zijn voorzien van badkamer met bad/douche, toilet, flatscreen-tv en airco. ’s 
Morgens wordt er een verzorgd ontbijtbuffet geserveerd en ’s avonds een 3-gangenmenu. 
Logies: 11A: standaard éénpersoonskamer (beperkt aantal); 22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.);            
23A (op aanvraag): standaard tweepersoonskamer met bijzetbed voor 3e persoon.  

‘panetteria’. We komen hier meer te weten 
over het productieproces van de Grissini, de 
beroemde broodstick. Heerlijk! Avondmaal en 
overnachting in ons hotel. 
DAG 3 | Turijn, de hoofdstad van Piemonte 
Turijn is een heel elegante en stijlvolle stad met 
een barok centrum. We maken een stadswan-
deling langs de belangrijkste bezienswaardig-
heden met o.a. Piazza Carlo Felice, Palazzo 
Madamma, Mole Antonelliana, de Koninklijke 
residentie, ... Facultatief middagmaal met aan-
sluitend wat vrije tijd. Op de terugweg naar Ba-
rolo houden we nog halt bij de Basilica di 
Superga, een machtstheater dat dienst deed 
als mausoleum voor het huis van Savoye, 
mooi gelegen op een heuvel net buiten het 
centrum van Turijn. Het avondmaal wordt ge-
serveerd in een restaurant in Barolo. 
DAG 4 | Asti, Canelli & Acqui Terme 
We starten onze dag in Asti. Deze stad is 
vooral bekend van zijn sprankelende wijn, de 
Asti Spumante. We maken een korte wande-
ling door de historische stadskern opgetrokken 
uit rode baksteen en gele turfsteen. Vervol-
gens rijden we door het wijngebied van de 
Langhe richting Canelli. Typisch voor dit stadje 
zijn de ‘ondergrondse kathedralen’. Hiermee 
worden de talrijke ondergrondse wijnkelders 
bedoeld. Daarna gaat het verder richting Acqui 
Terme. De Romeinen ontdekten reeds de eer-
ste weldadige warmwaterbronnen van dit 
dorpje. Op het centrale plein van de stad kun-
nen we zelf voelen hoe zalig warm, tot wel 73° 
C, het water is dat opborrelt uit ‘La Bollente’, 
een grote fontein.  
DAG  5 | Cuneo, truffels en chocolade & 
Vicoforte 
Cuneo is een belangrijke marktstad. De 
enorme markt, vooral bekend om haar kastan-
jes en ruwe zijde, overspoelt elke dinsdag het 
Piazza Galimberti en haar zuilengangen. Ty-
pisch voor dit stadje zijn ook de ‘Cuneesi’, 

heerlijke chocoladepralines gevuld met rum en 
hazelnoten. We proeven van deze lekkernij 
met een tasje cappuccino. Voor het middag-
maal worden we verwacht in een truffelkweke-
rij. Aan de hand van een videovoorstelling 
komen we meer te weten over deze ‘edele 
paddenstoelen’. Uiteraard zullen we deze de-
licatesse ook proeven in ons hoofdgerecht. 
Het Santuario di Vicoforte, een heiligdom uit 
de 16e eeuw, valt op door de gigantische el-
liptische koepel, de grootste ter wereld. Aan de 
binnenkant is hij versierd met 6000 m² fresco’s. 
Indrukwekkend! Vervolgens keren we terug 
naar ons hotel. We genieten hier van een ty-
pisch Piemontees avondmaal.  
DAG 6 | Saluzzo-Milaan-Hasselt-Mol 
Na het ontbijt rijden we naar Saluzzo, gelegen 
aan de ingang van het dal van de Po in een 
prachtig ‘Alpendecor’. Het middeleeuwse cen-
trum met zijn terracottakleurige daken en vele 
steegjes behoort tot de meest idyllische plek-
jes van Piemonte. Tijdens een wandeling van 
het kasteel naar de benedenstad bemerken 
we de prachtige gevels van paleizen en pitto-
reske pleintjes. Facultatief middagmaal. Aan-
sluitend rijden we naar de luchthaven van 
Milaan Linate voor onze lijnvlucht naar Brussel. 
Van hieruit verder naar onze afstapplaatsen. 

AFREISDATUM PRIJS PER PERSOON 
IN TYPE 22A HALF PENSION 
(+ 2 middagmalen)  

 
30/08/2020 € 1070 

 TOESLAGEN: 
11A: + € 100; 
luchthaventransfer Mol/Hasselt-Brussel heen en terug:  
+ € 34/persoon. 
KORTING:  
3e volw. in 23A: - € 45.   
INBEGREPEN:  
vlucht Brussel-Milaan heen en terug met Brussels Airlines; 
luchthaventaksen gekend op cfr. 01/11/2019;  
vervoer heen en terug met luxe autocar; hoteldiensten 
basis half-pension vanaf avondmaal 1e dag t/m ontbijt 6e 
dag; 2 lichte middagmalen (2e en 5e dag); welkomst-
drank; wijnproeverij; bezoek grappa distilleerderij met 
proeverij; bezoek panetteria met proeverij;  
bezoek truffelkwekerij; alle uitstappen ter plaatse;  
audioguide systeem; begeleiding vanaf vertrek.   
NIET INBEGREPEN:  
tafeldrank; middagmalen 1e, 3e, 4e en 6e dag;  
persoonlijke uitgaven; luchthaventransfer;  
reisverzekering.  
REISFORMALITEITEN:  
geldige identiteitskaart volstaat.  
Kinderen Kids-ID.  
OPMERKING: 
Vlieg-/autocarreis 
Luchthaventransfer Mol/Hasselt-Brussel heen en terug  
(€ 34/persoon), te reserveren bij boeking. 
Bij reservatie officiële naam doorgeven!  
Dag 1 en dag 6 zijn reisdagen. Het programma voor deze 
dagen kan wijzigen afhankelijk van het vluchtschema.      
VERZEKERINGSTARIEF:  
globale reisverzekering: € 4,95/dag/pers. 
enkel annuleringsverzekering: € 4,35/dag/pers. 

extra info > carolus.be

6-DAAGSE BEGELEIDE VERBLIJFS-
REIS PER LUXE AUTOCAR
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