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Kastelen en parken van Piemonte 

Een 8-daagse fietsreis 
 
Code tour: ITPIE02C 

 
 

 
Kastelen en parken van Piemonte fietsreis passeert door een liefelijk landschap, 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 is een echt paradijs voor de liefhebber van lekker eten, overheerlijke chocolade 
en de witte truffelgerechten, en goede witte en rode wijnen. Piemonte heeft elegantie en 
stijl. Een goed voorbeeld is Turijn, de eerste hoofdstad van Italie 150 jaar geleden, waar de 
invloed van Franse  bouwstijlen zo duidelijke is, dat de stad als bijnaam 'klein Parijs' 
genoemd wordt. Maar niet alleen de stad Turijn, maar ook een verrassing zijn de kleine 
schilderachtige stadjes gebouwd op heuveltoppen. De route gaat naar Pinerolo en Saluzzo, 
die een middeleeuwse charme hebben.  Cherasco in het Langhe gebied is een kleine schat, 
oorspronkelijk een middeleeuws vicariaat van keizer Frederik II. Er is veel te bezoeken: 
het museum van de magie, de Sint-Pieterskerk, het heiligdom van de Madonna del Popolo 
en het kasteel. Mis niet een heerlijk diner om te genieten van de lokale specialiteiten en de 
kans om geweldige wijnen zoals Barolo of Barbaresco te proeven. 
Kortom, Piemonte ontdekken op de fiets is een heel bijzondere ervaring door natuur, eten, 
wijn en geschiedenis.  
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Periode: 

Iedere zaterdag van 12/03/2022 tot 24/09/2022 
 
Deelnemers: Minimum 2 personen 
 
Niveau: 2 

Fietsen in licht heuvelachtig landschap met enkele korte niet al te steile klimmetjes. De 
routes volgen fietspaden, onverharde weg en rustige geasfalteerde wegen. Fietservaring is 
nodig. 
 
Dagelijkse afstanden tussen 35 km en 66 km  
Totaal aantal kilometers: ongeveer 280 km  
 
 
Programma in het kort: 

Dag 1 Individuele aankomst in Turijn 
Dag 2 Turijn – Avigliana (50 km) 
Dag 3 Avigliana – Pinerolo (45 km) 
Dag 4 Pinerolo – Saluzzo (45 km) 
Dag 5 Saluzzo – Cherasco (69 km) 
Dag 6 Cherasco – Carmagnola (30 km) 
Dag 7 Carmagnola – Turin (45 km) 
Dag 8 Einde van de reis  
 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Programma dag per dag 
 
Dag 1 Individuele aankomst in Turijn 

Turijn, de eerste hoofdstad van Italië is een zeer moderne stad. Het is een voormalige 
belangrijke industriestad, we hoeven alleen maar Fiat te noemen, die het hoofdkantoor in 
Turijn heeft. Nu is Turijn een centrum van cultuur geworden, vooral na de Olympische 
Winterspelen in 2006. Er stromen vier rivieren door de stad: Stura di Lanzo, Sangone, Po 
en Dora Riparia. Kenmerkend voor de stad zijn de vele fietspaden. Er is ook 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 bestuurde), de kathedraal San Giovanni Battista (15e eeuw), het Egyptisch Museum 
en het indrukwekkende Palazzo Madama. 
 
Overnachting met ontbijt in Turijn 

 
Dag 2 Turijn – Venaria - Avigliana 

In Venaria doorkruist de route het grote regionale park "La Mandria", voormalig 
wildreservaat van de Savoia-koninklijke familie. In dit park zijn het prachtige kasteel en 
de paardenstallen te zien. De route passeert Bussoleno, een heerlijk bergdorpje met 
typische stenen daken en huizen. Een mooie afdaling brengt je naar Susa waar  
interessante Romeinse ruïnes zijn. De route van vandaag eindigt in Avigliana met zijn 
twee meren en gezellig middeleeuwse centrum. 
 
Overnachting met ontbijt in Avigliana 
Afstand: ongeveer 50 km  
Stijgen en dalen: + 348m - 232m 
 
 
Dag 3 Avigliana – Pinerolo 

Vandaag een mooie rit aan de voet van de westelijke Alpen. Een korte klim brengt je  
Trana, dan gaat de route verder bergopwaarts door enkele kleine dorpjes tot Pinerolo, in 
het verleden bekend om zijn Cavalerieschool. Onderweg is een pauze zeker de moeite 
waard om het Museum of Taste in Frossasco bezoeken. 
 
Overnachting met ontbijt in Pinerolo 
Afstand: 45 km  
Nieveauverschillen: + 291m - 277m  
 
Dag 4 Pinerolo – Cavour – Staffarda – Saluzzo 

Een zeer intensieve dag met als hoogtepunt het stadje Cavour met zijn “Rocca”, gebouwd 
op een alluviale heuvel van 200 meter hoog midden in de vlakte. De top kan te voet 
bereikt worden. Ook de abdij van Staffarda, een van de belangrijkste religieuze residenties 
in Piemonte is interessant en last but not least Saluzzo, een prachtig stadje met een 
middeleeuws centrum, ook gelegen op de top van een heuvel, het eindpunt van vandaag. 
 
Overnachting met ontbijt in Saluzzo 
Afstand: 45 km  
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Niveauverschillen: + 196m - 221m  
 

 
Dag 5 Saluzzo – Fossano – Cherasco 

Weer in het zadel verlaat je Saluzzo en na een mooie rit kom je in Fossano met zijn 
interessante historische centrum. Met lichte klimmetjes en afdalingen nader je de heuvels 
van de Langhe. Deze heuvels zijn bekleed met immense wijngaarden en produceren 
enkele van de beste Italiaanse wijnen, zoals Barolo, Barbera, Dolcetto... Geniet vanavond 
van deze wijnen tijdens een diner in een van de uitstekende restaurants in de oude stad. 
 
Overnachting met ontbijt in Cherasco 
Afstand: 69 km  
Niveauverschillen: + 587m - 626m 
 
Dag 6 Cherasco - Carmagnola 

Weer een fietsdag gevuld met schitterende uitzichten. In Racconigi is de residentie van de 
Savoia-Carignano-dynastie te bezoeken, die in hun bezit was sinds de 14e eeuw. Dit 
kasteel is omgeven door een prachtig Franse tuin. Deze  residentie van het Koninklijk Huis 
van Savoye staat nu op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Ook een bezoek waard is de Lipu-
oase met zijn ooievaarscentrum. De Oases bestaan uit 7000 hectare natuur. Het redding 
centrum behandelt ongeveer 20.000 dieren in moeilijkheden om ze daarna weer in het 
wild uit te zetten. 
 
Overnachting met ontbijt in Carmagnola 
Afstand: 30 km  
Niveauverschillen: + 158m - 211m  
 
 
Dag 7 Carmagnola – Moncalieri – Turin 

Fietsend langs de Po en zijn rivierpark, kom je in Moncalieri met weer een mooie kasteel, 
een andere Savoia-residentie. Nog altijd fietsend langs de Po, bereik je Turijn, een stad met 
een belangrijk verleden en een interessant monument. We raden aan om s’avonds een 
korte tour door het centrum te maken. 
 
Overnachting met ontbijt in Turijn 
Afstand: 45 km  
Niveauverschillen: + 198m - 188m 
 
 
Dag 8 Einde van de reis 

Na het onbijt einde van deze reis langs kastelen van Piemonte 
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Hotel: 
*** of **** stars hotel 
 
Prijzen per persoon 2022: 

In tweepersoonskamer                        € 705 
In eenpersoonskamer      € 900 
Toeslag Halfpension 6 diners     € 145 
 
Huurfietsen  (24-versnellingen met 1 tas en reparatiekit  € 110,00 
E-bikes         € 230,00 

 
 
Extra op verzoek per persoon  
Transfer van/naar vliegvelden in Turijn of Milaan op verzoek 
Parkeerplaats bij het hotel in Turijn: per dag 10 € in het standard hotel of andere hotels op 
  verzoek (lokaal af te rekenen) 

 
Inbegrepen in de reis: 

 Accommodatie in *** of **** hotels 

 ontbijt 

 Bagagetransport 

 Assistentie hulplijn 

 Briefing bij aankomst in Turijn 

 Routebeschrijvingen en gps tracks 
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Niet inbegrepen in de prijs 

 Aankomst en vertrek naar start/eindpunt  

 Toeristenbelastingen 

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

 

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    

 


