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Ontdek het stijlvolle Piemonte 
Een 8 daagse fietsreis 
 
Code tour: ITPIE01C 

 
 

 

 

 
 

Piemonte is een echt paradijs voor de liefhebber van lekker eten, overheerlijke chocolade 
en de witte truffelgerechten, en goede rode wijnen, zoals de Barolo. Piemonte heeft een 
zacht golvend heuvellandschap, waarin kleine dorpjes, valleien en zacht glooiende 
heuvels bedekt met wijngaarden elkaar afwisselen, maar altijd met als indrukwekkende 
achtergrond de bergketens van de Alpen. Piemonte betekent elegantie en stijl. Een goed 
voorbeeld hiervan is Turijn, 150 jaar geleden nog de hoofdstad van Italië. In het centrum is 
de invloed van Franse bouwstijlen duidelijk is en daarom wordt het ook wel het ‘kleine 
Parijs’ genoemd. Bezoek het Piazza Castello met het 17e eeuwse Palazzo Reale, dat tot 
1865 de koninklijke residentie was. Ook een bezoek aan het Egyptisch Museum mag niet 
ontbreken. Het is de op een na grootste ter wereld, na het museum in Caïro. Voor de 
liefhebbers van Italiaanse lekkernijen is er de Porta Palazzo-markt, waar u kaas, hammen, 
salami's en truffel kunt vinden. Tijdens deze reis bieden eenzelfde verrassing Pinerolo en 
Saluzzo met hun middeleeuwse charme; Bra en Alba, eno-gastronomische centra, waar 
onvergetelijke gerechten geserveerd worden en de bekende Langaroli wijnen, Barolo en 
Barbaresco een diepe indruk zullen achterlaten. Fietsend door het prachtig 
heuvellandschap van de Roero en Monferrato bereikt u Casale, een rustig plaatsje gelegen 
op de oever van de Po. In het kort kan gezegd worden: op de fiets Piemonte ontdekken is 
een hele speciale ervaring ! geïnteresseerd 
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Periode 
Iedere zaterdag van 26/03/2022 tot 24/09/2022 (andere vertrekdagen zijn mogelijk met 
minimum 4 pax of indien met 2-3 personen met een toeslag van 50,00 Euro p.p.)  
 
Deelnemers: Minimum 2 personen 
 
Niveau: 2,5 
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Gemiddelde zwaarte. Het eerste deel van de tocht is gemakkelijker, want het terrein is 
vlakker. In het tweede deel nemen de heuvels toe. U fietst over fietspaden of veelal over 
rustige landwegen; sommige wegen zijn onverhard, maar in goede staat. Van Turijn naar 
Fossano is het traject vlak. Er zijn enkele hellingen in de Langhe tot aan Barolo en van 
Monferrato naar Alba en Casale.  
Dagelijkse afstanden tussen 45 en 69 km.  
Totale kilometers: minimum 315 maximum 342 km  
 
Programma in het kort: 
Dag 1: Individuele aankomst in Turin 
Dag 2: Turin – Pinerolo (55 km) 
Dag 3: Pinerolo – Saluzzo (49 km) 
Dag 4: Saluzzo – Bra / Cherasco (65 km) 
Dag 5: Bra / Cherasco – Alba (46 km o 55 km) 
Dag 6: Alba – Asti (42 km of 60 km)  
Dag 7: Asti – Casale (58 km) 
Dag 8: Einde van de reis 
 
Hoogtepunten:   

 Piemonte is een paradijs voor liefhebbers van goede wijnen en een uitstekende 
keuken.   

 Kleine middeleeuwse dorpen en stadjes, zoals Pinerollo, Saluzzo, Benevagienna, 
Cherasco 

 De vele kastelen en Koninklijke residenties 

 De mooie uitzichten op de Alpen 

 Parken en rivierlandschappen 

 Ontspannen fietsen over fietspaden en rustige landwegen 

 Turijn en zijn belangrijke historisch verleden 

 De Langhe, Roero en het Monferrato gebied 

 Riviergebied van de Po 
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Programma dag per dag 
 
Dag 1 Individuele aankomst in Turijn 
Turijn, de oorspronkelijke hoofdstad van Italië en een zeer moderne stad, is een 
voormalige industriestad die nu is uitgegroeid tot cultureel centrum, vooral na de 
Olympische Winterspelen in 2006. De stad wordt doorkruist door vier rivieren: Stura di 
Lanzo, Sangone, Po en Dora Riparia. Kenmerkend voor de stad zijn de vele fietspaden. In 
Turijn is veel te zien: de 19e eeuwse toren 'Mole Antonelliana' (167,5m), symbool van de 
stad, het National Movie Museum, Palazzo Reale (residentie van de hertogen en na hen de 
koning, die de stad bestuurden), de kathedraal San Giovanni Battista (15e eeuw), het 
Egyptisch Museum en het indrukwekkende Palazzo Madama. 
 
Overnachting met ontbijt in Turijn 
 
Dag 2 Turijn – Pinerolo    
Vandaag een vlakke rit. Je verlaat Turijn en fietst over fietspaden en rustige landwegen 
langs de Po en zijn kleine zijrivieren tot aan de voet van de bergen. De route passeert langs 
een middeleeuws dorp, het kasteel van Valentino en het jachtpaleis van Stupinigi. Dit 
jachtpaleis , dat een Koninklijke residentie van de Savoia was, een rococo meesterwerk van 
de architect Filippo Juvarra. Weer verder fietsend over een mooie weg van park naar park 
bereik je het gezellige Pinerolo, eindpunt van vandaag.  
In Pinerolo was de bekende ruiterschool van de Italiaanse cavallerie gevestigd. Het plein 
‘piazza Vittorio Veneto’ met zijn omliggende paleizen is het hart van de stad, een 
ontmoetingspunt voor de Pinerolesi. 
 
Overnachting met ontbijt in Pinerolo 
Afstand: 55 km  
Niveauverschillen: + 370m – 244m 
 

 
 
 
Dag 3 Pinerolo – Cavour - Saluzzo    
Ook vandaag gaat de rit weer over vlak terrein. Fietsend tussen boom- en wijngaarden 
bereikt u Cavour met zijn bijzondere “Rocca” (burcht), op een morenen heuvel eenzaam 
uitstekende boven de vlakte, nu een beschermd gebied. Saluzzo, een middeleeuwse stad, 
ligt op een heuveltop in de po-vallei en heeft als decor de Monviso-berg. Deze 
fascinerende stad heeft binnen de oude stadsmuren verschillende architectonische stijlen 
uit diverse eeuwen weten te bewaren.  
 
Overnachting met ontbijt in Saluzzo 
Afstand: 49 km   
Niveauverschillen: + 199m – 226m 



5 

 

 

 
 
 
Dag 4 Saluzzo – Fossano – Bene Vagienna – Bra / Cherasco   
Na Fossano beginnen de eerste lichte hellingen. Langs de route zijn er de kastelen della 
Manta (12e -15e eeuw) en van Costigliole (13e – 16e eeuw) te bezoeken. Ook een pauze 
waard is Benevagienna, een stadje van Romeinse oorsprong met interessante 
archeologische opgravingen. Hier is het zeker de moeite waard is het om wat tijd te 
besteden aan het archeologische stadsmuseum, waar vele vondsten uit het Romeinse 
Augusta Bagiennorum tentoongesteld zijn. U bereikt Cherasco met zijn 7 eeuwen 
geschiedenis en kunst of de stad Bra, de hoofdstad van de gastronomie, waar, hoe kan het 
ook anders, de organisatie "Slow Food" zijn zetel heeft. 
 
Overnachting met ontbijt in Bra/Cherasco 
Afstand: 65 km   
Niveauverschillen: + 421m – 488m 
Overnight with breakfast in Bra/Cherasco 
 

 
 
 
Dag 5 Bra / Cherasco – Pollenzo – Barolo - Alba 
Vandaag doorkruist de route de Langhe. In Pollenzo, het Romeinse Pollentia, bevindt zich 
de eno-gastronomische Universiteit del Gusto. Het eerste deel van de route naar Alba blijft 
op niveau, maar halverwege zijn er enkele lichte klimmetje om Barolo te bereiken. In het 
kasteel van Barolo is de regionale enotheek ondergebracht, waar u de bekende 
overheerlijke gelijknamige wijn kunt proeven. Overnachting in Alba, de stad van de witte 
truffel en de torenhuizen. 
 
Korte route: 
Overnachting met onbijt in Alba 
Afstand: 46 km  
Niveauverschillen: + 203m – 317m 
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Langere route:  
Overnachting met ontbijt in Alba 
Afstand: 55 km  
Niveauverschillen: + 917m – 1031m 
 

 
 
 
Dag 6 Alba - Asti   
Een tocht van gemiddelde zwaarte door de regio Roero. Langs de route bevinden zich de 
kastelen van Guarene, een gebied met een rijke geschiedenis en cultuur, en Cisterna, waar 
zich een boerenmuseum bevindt. De overnachting is in Asti, bekend vanwege zijn 
Spumante en de Palio (historische paardenrace).  
 
Korte route: 
Overnachting met onbijt in Alba 
Afstand: 42 km  
Niveauverschillen:+ 392m – 447m 
 

 
 
 
Lange route: 
Overnachting met onbijt in Alba 
Afstand: 60 km  
Niveauverschillen: + 899m – 954m 
 

 
 
 
Dag 7 Asti - Casale   
Ook vandaag een tocht van gemiddelde zwaarte. De heuvels van Monferrato, ook hier 
geheel bedekt met wijngaarden, hebben een fascinerende aantrekkingskracht. Het 
kasteelplein van Moncalvo biedt een fantastische uitzicht op het omliggende landschap. 
Zeker de moeite waard is het om hier de S.Francesco-kerk uit de 12e eeuw te bezoeken. ’s 
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Middags bereik je Casale, een barokstad dat op de oever van de Po aan de voet van de 
heuvels van Monferrato ligt.    
 
Overnachting met onbijt in Casale 
Afstand: 58 km  
Niveauverschillen: + 899m – 954m 
 

 
 
Dag 8 Einde van de reis 
Einde van de reis na het ontbijt 
 
 

  
 
 
 
Hotels: *** of **** sterren hotels 
 
Prijzen per persoon 2022: 
 
Standard hotels  
In tweepersoonskamer                  € 735 
In eenpersoonskamer      € 960 
Halfpensiontoeslag       € 180 
Toeslag tijdens de Salone del Libro in Turin (13-17/05)  € 25 tweepersoonskamer 
         € 40 eenpersoonskamer  
Hoogseizoenstoeslag (27/08 tot 24/09)                € 10 tweepersoonskamer 
         € 20 eenpersoonskamer 
Extra nachten per persoon 
Turin **** stars in tweepersoonskamer     € 50  
Turin **** stars in eenpersoonskamer     € 75  
Casale **** stars in tweepersoonskamer     € 75   
Casale **** stars in eenpersoonskamer     € 105 
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Deluxe hotels  
In tweepersoonskamer                              € 855 
In eenpersoonskamer      € 1.115 
Halfpensiontoeslag       niet te boeken 
Hoogseizoenstoeslag (27-08 tot 24-09 incl)               € 10 tweepersoonskamer 
         € 20 eenpersoonskamer 
Huurfietsen 
24 versnellingen trekkingfiets        € 110,00 
E-bikes         € 230,00 
Helm          € 5,00 
kilometerteller       € 10,00 
 
Extra nachten per persoon 
Turin **** stars in tweepersoonskamer     € 95  
Turin **** stars in eenpersoonskamer     € 160  
Casale **** stars in tweepersoonskamer     € 75   
Casale **** stars in eenpersoonskamer     € 105 
 
 
Extra op verzoek prijs per persoon  
Begeleide culturele fietstocht op de 1e dag door Turijn (duur 3 uur): € 30,00 
Transfer van/naar vliegvelden in Turijn of Milaan op verzoek 
Parkeerplaats bij het hotel in Turijn: per dag 10 € in het standard hotel of deluxe hotels op 
  verzoek (lokaal af te rekenen) 
Transfer Casale– Turijn iedere zaterdag om 9.30 (circa 1,5 uur reistijd). Inbegrepen eigen 
  fiets. Prijs p.p. (lokaal af te rekenen; boeking vooraf is nodig) 
2 – 4 personen  35 € p.p. (min.2 pax) 
5 – 8 personen  25 € p.p.  
 
 
Inbegrepen in de reis: 

 Accommodatie in *** of **** hotels 

 B&B buffet 

 Bagage transport 

 Assistentie hulplijn 

 Briefing bij aankomst in Turijn 
 
 

Niet inbegrepen in de prijs 

 Aankomst en vertrek naar start/eindpunt  

 Toeristenbelastingen 

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘Inbegrepen in de reis’ 
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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    

 
 


