
vtbKultuur 4-daagse citytrip naar Milaan 

Van vr. 1 mei tot en met ma. 4 mei 2020 

De rijke kunstgeschiedenis van Milaan vormt de basis voor de huidige mode en design, die in deze 

Italiaanse wereldstad constant in bloei zijn. We bezoeken er een aantal klassieke hoogtepunten, maar 

vergeten evenmin de hedendaagse architectuur en design. 

We doen ook een uitstap naar het populaire toeristische stadje Stresa, een belle époque parel aan 

het Lago Maggiore. 

Programma 

Dag 1 

Vlucht Alitalia  : Zaventem  07u40 -> Milaan Linate 10u40 

Transfer van de luchthaven naar Milaan en een korte verkennende rit door de stad   

Vrije lunch  

We starten een stadswandeling in de omgeving van het beroemde Teatro alla Scala en wandelen 

naar de indrukwekkende duomo voor een bezoek. Nadien gaan we via de Galleria Vittorio Emanuele 

II , een van de meest chique winkelstraten naar de Pinacoteca di Brera . In deze  kunstgalerie zie je 

belangrijke schilderijen van meesters als Rafaël, Titiaan en Caravaggio. 

Nadien keren we met de metro terug naar hotel voor het avondmaal  

Dag 2 

Vertrek met de  metro naar Castello Sforzesco , een Renaissance versterking die nu heel wat musea 

herbergt, het  enorme Parco Sempione met daarin de Arco della Pace. 

Vrije lunch 

We gaan naar de kerk Santa Maria delle Grazie en bekijken er het laatste avondmaal van Da Vinci. 

We gaan verder naar de Chiesa Sant’ Ambrogio , de oudste kerk in Milaan en een uniek voorbeeld 

van Lombardisch-Romaanse architectuur. 

We eindigen in de pittoreske wijk Navigli, doorspekt met mooie kanalen. 

Avondmaal in de stad  

 

Dag 3   

Met de metro naar het  Cimitero Monumentale,  het  grootste kerkhof van Milaan, vooral bekend om 

een aantal artistieke graven en monumenten, o.a. van Davide Campari, architect Giuseppe Mengoni  

en dirigent Arturo Toscanini. 

We trekken dan naar het moderne gedeelte van de stad met de Tre Torri , onderdeel van de City 

Lifewijk, die werd  opgebouwd door beroemde architecten zoals oa. Zaha Hadid en Daniel 

Liebeskind. Dit is een bekend voorbeeld van stadsvernieuwing en moderne architectuur. 

Vrije lunch 

https://www.getyourguide.nl/pinacoteca-di-brera-l3585/


 

Met de metro naar  Porta Nuova, Bosco Verticale, Gae Aulenti (stadsvernieuwing).  

Terug naar het centrum voor vrije tijd  

Avondmaal in het centrum 

Dag 4 

Na het ontbijt met de bus naar het belle époque stadje Stresa , aan de Borromeïsche Golf van het 

Lago Maggiore. 

We maken een boottochtje naar het eiland Isola Bella en bezoeken er het kasteel en de mooie tuinen. 

Lunch in Stresa 

Er blijft nog vrije tijd om rond te kuieren in Stresa en daarna brengt de bus ons naar de luchthaven. 

Vlucht Alitalia Milaan Linate om 17u55 – Zaventem 19u30 

 

Inbegrepen 

De vluchten heen en terug met luchtvaartmaatschappij Alitalia 

Logies en ontbijt in 4* hotel NH Milano Touring 

De maaltijden inbegrepen in het programma zijn 3 avondmalen en 1 lunch in Stresa 

Het programma met de bezoeken die in de tekst zijn beschreven, evenals de nodige tickets van het 

openbaar vervoer.. 

Reisleiding door Mw. Rita Van Eynde  

 

Niet inbegrepen 

De maaltijden die niet voorzien zijn in het programma. 

De reis- en annulatie verzekering die we sterk aanraden. 

Prijs 

1095 euro in een tweepersoonskamer. 

Toeslag eenpersoonskamer: 222 euro 

Minimum 18 personen maximum 24 personen 

 

Deze cultuurtrip wordt georganiseerd voor leden van vtbKultuur 

Een gezinslidmaatschap kost 10 euro per jaar 

Let wel! - Programmawijzigingen blijven mogelijk! - Inschrijven is vereist en is pas definitief na 

betaling van het voorschot.   

Een programma van vtbKultuur Sint Katelijne Waver en Deurne/Berchem in samenwerking met 

Omnia Travel, Group & incentive travel, 3000 Leuven 


