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NNIIAA--rreeiiss    22001122      nnaaaarr      NNoooorrdd--IIttaalliiëë    

6  - 10 juni 2012 

 

 

In 2012 organiseert NIA van 6 juni tot en met 10 juni een mooie groepsreis naar Piëmonte, 

met volgend programma: 

 
- Woensdag  6 juni : Vlucht Brussel – Turijn    --   Turijn: stadsbezoek 

 Afspraak om 04.30 uur op Brussels Airport 

 Vlucht naar Turijn met Brussel Airlines; Vertrek 06.30 u ; Aankomst om 08.30 u.  

Transfer naar het centrum van de stad en halve dag sight seeing-tour met gids en privé-

autocar. 

Facultatieve lunch. Bezoek aan de Mole Antonelliana (toegangsticket inbegrepen). Met zijn 

167,5 meter hoog is dit monument hetzelfde symbool voor Turijn als de Eiffeltoren voor 

Parijs.  

Transfer naar Hotel Art Olympic ****. Check in en vrije tijd volgens beschikbaarheid. 

Avondmaal: het Cooking Art Restaurant serveert een selectie van Piëmontese gerechten in 

een exclusieve omgeving. 

 

- Donderdag  7 juni : Provincie Cuneo 

Ontbijt in het hotel en check out. Volledige dag excursie naar de “Langhe Regio” in de 

provincie Cuneo, één van de 8 provincies van Piëmonte. De Barolo-wijn wordt hier terecht de 

“Koning der wijnen en de wijn der koningen” genoemd. Bezoek aan de wijngaarden, inclusief 

een wijndegustatie.  

 Lunch (3-gangen-menu) inbegrepen. 

Transfer naar het Starhotel Cristallo Palace **** in Bergamo. Avondmaal in het restaurant 

La Perosa. 

 

- Vrijdag  8 juni : Bergamo 

Ontbijt in het hotel en check out. Halve dag sight seeing-tour in Bergamo. Facultatieve lunch 

en geleid bezoek aan het Lago di Como. Transfer richting Stresa.  Check in in Hotel Regina 

Palace ****, gevestigd in een koninklijk art nouveau-gebouw gelegen direct aan de oever van 

het Lago Maggiore. Naast een grote tuin met zwembad is er eveneens een goed uitgeruste 

wellness-ruimte met sauna, turks bad en een overdekt zwembad in een grot. Avondmaal in 

het restaurant Liberty. 

 

- Zaterdag  9 juni : Lago Maggiore en het Orta-meer 

 Ontbijt in het hotel. Volledige daguitstap naar het Lago Maggiore en het Orta-meer.  

 Lunch in een typisch restaurant (3-gangenmenu) in Isola dei Pescatori.  

 Avondmaal en overnachting in Regine Palace Hotel. 
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- Zondag 10 juni : Isola Bella en Reggia Venaria   --   Vlucht Turijn - Brussel 

Ontbijt in het hotel, check out,  bagage op de autocar, en excursie naar Isola Bella en Reggia 

Venaria.  

Bezoek aan het Venaria Reale. Toegangsticket tot het Venaria Reale Palace en ticket voor de 

boot naar Isola Bella inbegrepen. Lunch in een lokaal restaurant in Venaria Reale. 

 Transfer naar de luchthaven van Turijn.  

 Vlucht met Brussels Airlines; vertrek om 20.50 u. en aankomst in Brussel om 22.20 u. 

 

 

EINDE  VAN  DE  NIA-REIS  2012 

 
 

NIA-Reis 2012 - Groepsreis naar Noord-Italië van 06 juni  tem. 10 juni 2012 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE  

 
Prijs per persoon (in double) op basis van minimum 25 deelnemers: 1.295 EUR. Toeslag single: 185 

EUR. 

Maximum 35 deelnemers.  

 

Inbegrepen: 

▪ Vluchten met Brussels Airlines  

▪ Luchthaventaksen 

▪ 4 overnachtingen in 4-sterrenhotels volgens programma  

▪ Halfpension (ontbijt en avondmaal in het hotel) 

▪ 3 typische lunchen 

▪ Transfers en excursies met privé-autocar 

▪ Alle in het programma vermelde bezoeken 

▪ Diensten van de gids  

▪ BTW, taksen en dienstverlening. 

 

Niet inbegrepen   

• Dranken bij de lunch en het avondmaal 

• Persoonlijke uitgaven 

• Fooi voor gids en chauffeur 

• De niet-vermelde maaltijden (facultatieve lunchen) 

• Annulatieverzekering van 60 EUR per persoon. 

 

 

Deelname 

Deelnemers dienen om organisatorische redenen zo vlug mogelijk Bert Huyberechts te verwittigen, 

de onderstaande inschrijvingsstrook aan Bert te bezorgen, en het voorschot te betalen.Uiterlijke 

datum voor inschrijving: 15.12.2011.  

 

De dag van betaling van het voorschot geldt als inschrijving en bepaalt de volgorde van deelname, 

en weet dat het aantal deelnemers beperkt is tot maximum 35 ! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCHRIJVINGSSTROOK 

 

Ondergetekende ………………………………………..schrijft hierbij in voor………perso(o)n(en) voor de  

NIA-reis naar Noord-Italië van woensdag 06 juni tot en met zondag 10 juni 2012, beschreven 

hierboven. 

Hij /zij verbindt er zich toe vóór 20 december 2012 een voorschot van 500 EUR per persoon over te 

schrijven op rekeningnummer  BE30 3100 2708 4611   BIC-no. BBRUBEBB  van NIA, Grensstraat 28, 

3010 Kessel-Lo met vermelding :   “NIA-reis 2012 – N.-Italië en wenst annulatieverzekering   ja * / 

neen  * “    (* keuze te vermelden). 

      Handtekening, 

 

 

Inschrijvingsstrook terug te sturen naar Bert Huyberechts, Waversebaan 257,  3001 Heverlee. 

Bert Huyberechts: Tel. 016-40.56.05 ; e-mail adres: bert.huyberechts@telenet.be  

 

mailto:bert.huyberechts@telenet.be

