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Collina Torinese 

Een 6 daagse wandelvakantie 
 
Code tour: ITPIE04W 

 
  

 
 

 
 

De heuvel van Turijn, Collina Torinese, is een belangrijke groene zone voor de stad. De reis begint 
in Turijn, de stad van de grote pleinen, stadspaleizen als het 17e eeuwse Palazzo Reale, en de 
S.Giovanni Battista kerk waar de Lijkwade zich bevindt. Hier is ook één van de grootste 
Egyptische musea en voor de liefhebbers van lekker eten de markt ‘Mercato di Porta Palazzo’, 
waar veel delicatesse te vinden zijn. De heuvel ‘La Collina’ van Turijn is een dichtbijgelegen groen 
hart en daarmee een belangrijk recreatiegebied van deze wereldstad. In Chivasso begint de ‘Gran 
Traversata della Collina torinese’ (grote oversteek van de Turijnse heuvels), een route voor 
wandelaars en mountainbikers over groene heuvelruggen bedekt met bossen, die prachtige 
vergezichten bieden over het rivierdal en de stad Turijn. Hier bevindt zich ook de wandelroute 
Gran Traversate, die een aantal hoogtepunten passeert zoals het kasteel van Moncalieri, de kapel 
van de Madonna della Neve in Rocciamelone, het park ‘Parco della Rimembranza’, de hermitage, 
de indrukwekkende basiliek van Superga, de natuurparken ‘De heuvel van Superga’ en ‘Bosco del 
Vaj’ en het kasteel van Bardassano a Gassino om uiteindelijk te eindigen in de mooie stad 
Moncalieri zelf. Een hoogtepunt is de Basilica van Superga, ontworpen door de architect Juvarra 
in de 18e eeuw. Binnen in de kerk is de grafcrypte van de Koninklijke Familie Savoy.   
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Programme in short: 

Dag 1: Individuele aankomst in Turijn 
Dag 2: Torino – Superga (12 km) 
Dag 3:  Superga – Chieri (14 km) 
Dag 4:  Chieri – Moncalieri (20 km) 



3 

 

Dag 5: Moncalieri-Turin (10 km)  
Dag 6: Vertrek na het ontbijt 
 

Periode: van maandag tot zaterdag van 13/03 tot 29/09.  
 

Deelnemers: Minimum 2 personen 
 
Niveau: 2  

De route is van gemiddelde zwaarte en zonder technisch moeilijke punten en is daardoor ook 
geschikt voor grotere kinderen, die gewend zijn te wandelen. Er wordt over rustige wegen 
gewandeld volledig opgenomen in de natuur, op sommige punten lijkt het of je in de bergen 
wandelt. De route volgt gravelwegen, bospaden en weinig asfalt. Er zijn grotendeels rood/wit 
markeringen en in de heuvels van Moncalieri ook houtenbewegwijzeringen.  
 
Dagelijkse afstanden: 
tussen 10 – 20 km 
 
Totale km:  56 km  
 

 
 
Dagelijkse programma: 
 

Dag 1: Individuele aankomst in Turijn 

Bij niet te late aankomst is er de tijd om Turijn, de hoofdstad van Piemonte, te ontdekken. Er is 
zoveel te zien en te bezoeken; beginnend bij de Mole Antonelliana, die het symbool bij uitstek van 
de Savoye stad is geworden; het Egyptisch museum, tweede in de wereld van belang met zijn rijke 
collectie beelden, sarcofagen en mummies; het Parco del Valentino, de groene long van de stad; 
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zijn talrijke pleinen, musea, paleizen en overdekte galerijen. Kortom de stad heeft keuze genoeg  
voor iedereen. 
 
Overnachting met ontbijt in Turijn 
 
Dag 2: Torino - Superga  

Na het ontbijt gaat de route richting het noordoosten en volgt voor een deel de rivier Po. Wanneer 
de rivier verlaten wordt begint de klim naar de Basiliek Superga, gebouwd op een heuveltop als 
een waardige wachter over Turijn. De basiliek, ook bekend als Real Basilica di Superga (de 
Koninklijke basiliek), werd gebouwd door koning Vittorio Amedeo II als dank aan de Maagd 
Maria na zijn overwinning in 1796 op het Franse leger, dat de stad Turijn belegerde. In de basiliek 

is de crypte waar leden van de Savoia begraven zijn. Na het bezoek aan de basiliek bereikt men 
het agriturisme in korte tijd. 
 
Overnachting met ontbijt in Superga 
Afstand: 12 km 
Wandeltijd: 4 uur  
Niveauverschil: + 490m 

 
Dag 3 Superga -Chieri 

Na het ontbijt gaan we verder door het natuurpark Collina di Superga, langs een prachtige 
panoramische weg, omgeven door bomen. Je bereikt eerst Pino Torinese, dat op 550 m hoogte ligt. 
boven zeeniveau, met zijn prachtige zeventiende- en achttiende-eeuwse gebouwen en zijn 
astronomisch observatorium. In de middag brengt een overwegend bergafwaartse route je echter 
naar het middeleeuwse stadje Chieri. De kathedraal gebouwd in de 5e eeuw na Christus, de boog 
van Piazza Umberto I en het Joodse getto uit de jaren 1700 zijn absoluut de moeite waard.'s 
Avonds kunt u ontspannen en uitstekende wijnen en lokale lekkernijen proeven in een van de 
vele wijnbars of restaurants in de stad. 
 
Overnachting met onbijt in Chieri 
Afstand:14 km 
Wandeltijd: 4,5 uur  
Niveauverschil: + 200m en –500m 

 
Dag 4 Chieri – Moncalieri 

Vanochtend volgt de wandeling langs een zuidelijke heuvelhelling en wordt Pecetto bereikt, 
bekend vanwege de heerlijke sappige kersen en de amandelen, die er vandaan komen. Verder 
wandelend gaat het een heuveltop over en loopt de route het park della Rimembranza binnen. 

Hier staat op een heuvel (715m) de ‘faro della Vittoria’ (vuurtoren van de overwinning), een 8m 
hoog bronzenbeeld met een groot licht, dat ’s nacht in Turijn en de omgeving te zien is. Een 
volgende stop is het kasteel van Moncalieri, nu zetel van de ‘Carabinieri’. Er is nog tijd genoeg om 
door het mooie oude centrum van de stad te dwalen. 
 
Overnachting met ontbijt in Moncalieri 
Afstand: 20 km 
Wandeltijd: 5 ½ uur  
Niveauverschil: + 570m en – 600m 
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Dag 6 Moncalieri – Turin 

Een korte wandeling langs de Po brengt je weer terug naar Turijn. De wandeling passeert het 
Automobielmuseum, het Valentino park en een middeleeuws kasteel. ’s Middags is er nog tijd om 
Turijn te bezoeken 
 
Overnachting met ontbijt in Turijn 
Afstand: 10 km 
Wandeltijd: 2,5 uur 
Niveauverschil: + 57m en – 44m 
 
 
Dag 7 Einde reis 

Na het ontbijt einde van deze wandelreis in de heuvels van Turijn 
 
Hotels: 

*** sterren en 1 agriturismi 
 
Prijzen per persoon   
In een tweepersoonskamer   € 395  
In een eenpersoonskamer    € 505 
Korting indien zonder bagagetransport  € 35 
 
Inbegrepen in de reis: 

 Overnachtingen met ontbijt 
 Bagagetransport 
 Briefing in het eerste hotel 
 Road book, kaarten en toeristische informatie in het Engels 
 Gps tracks 
 Lokale assistentie 

 
Niet inbegrepen in de reis: 

 Lunches en diners 
 toeristenbelasting die in het hotel afgerekend moet worden 

 alles wat niet vermeld wordt onder ‘ inbegrepen in de reis’ 
 
Op verzoek 

 Extra nachten in Turin 
 Parkeerplaats bij het hotel in Turijn 
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ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041) (0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


