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Valsesia in Noord-Piemonte
De bosrijke vallei van de Sesia is een minder bekende regio, maar dit
is geheel ten onrechte. Piemonte (“aan de voet van de bergen”) ligt in
een schitterende omgeving van bergen en bergstromen. Zich wild naar
beneden stortend van uit de Hoge Alpen, langs kloven en watervalletjes,
deinen rivieren verder uit in de Povlakte en bevloeien de rijstvelden rond
Vercelli, de rijsthoofdstad van Europa. Piemonte telt het grootste aantal
kastelen in Italië en is het land van de Sacro Monti, de heilige bergen.
Daarbovenop is het volop genieten van de lokale spijzen en dranken.

PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst op de camping in
Scopello, kennismaking en welkomstdrink.
Dag 2 Verkennende wandeling langs de
Sesia rivier in de omgeving van de camping en vrije tijd om inkopen te doen in
Scopello of Varallo.
Dag 3 Busexcursie naar Rassa aan de
(torrente) Sorba. Samen met een gids
verkennen we er o.m. de middeleeuwse
brug. In Móllia nemen we een kijkje in
het molenmuseum en gaan we lokale
bieren proeven in een microbrouwerij.
Dag 4 Busexcursie (incl. lunch) naar
Vercelli voor een geleid stadsbezoek aan
deze rijsthoofdstad van Europa. Samen
met een gids verkennen we de oude
binnenstad met zijn prachtige lanen en
pleinen en de kathedraal met het grootste Romaanse kruisbeeld ter wereld.
Na de lunch bezoeken we de abdij van
Lucedio en een rijstboerderij.
Dag 5 Vrije dag. Suggestie: een wandel
tocht vanuit Riva Valdobbia op de
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torrente Vogna, één van de mooiste
zijdalen in de vallei van de Sesia.
Dag 6 Busexcursie vol variatie met
geleid bezoek aan de Romaanse kerk en
het kloostercomplex van San Nazzaro
Sesia. We kuieren rond in de hypermoderne winkelstad Vicolungo en genieten
in Ghemme van een Piemontese lunch
in een gerenommeerd restaurant.
Daarna rondleiding in een productiehuis van grappa, afgerond met een
uitgebreide proeverij van uitgelezen
wijnen en de beste grappa’s vergezeld
van versnaperingen uit de streek.
Dag 7 Met eigen vervoer naar Varallo
voor een geleid bezoek aan de oude
stadskern. Met de kabelbaan klimmen we ook naar de Sacro Monte di
Varallo (werelderfgoed). Vrije tijd om te
lunchen en op verkenning te gaan in de
benedenstad.
Dag 8 Vandaag met eigen vervoer naar
Alagna, eindpunt van de vallei van de
Sesia. Met de eitjeslift klimmen we tot
boven de 2000 m naar Pianalunga voor
een picknick in de Alpenweide aan de
voet van de Monte Rosa. Vrije tijd voor
verdere verkenning van het skigebied in
en rond Alagna.
Dag 9 Busexcursie (incl. lunch) naar
Novara voor een geleid bezoek aan de
stad met zijn neoklassieke gebouwen
met o.m. de dom en de Basilica di San
Gaudenzio. Na de middag brengen we
een geleid bezoek aan de kaasfabriek
Palzola en degusteren er Gorgonzola.
De terugweg voert ons langs een aantal
typische Piemontese kastelen.
Dag 10 Bezoek aan de Piemontese markt
in Varallo en vrije tijd voor verkenning
van het dorpje Rossa. ’s Avonds een
gezellig samenzijn met wijn en versnaperingen uit de streek.
Dag 11 Vrije verkenning van de nevenvallei van de Sesia, met een klimtocht vanuit
Balmuccia langs de prachtige vallei van
de Sermenza, ook Val Piccola genoemd.

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 1.035
per bijkomende pers.:
€ 683
alleenreizende:
€ 1.357
(honden niet toegelaten)

Dag 12 Busexcursie naar het Lago d’Orta,
klein broertje van Lago Maggiore. Een
treintje voert ons naar de voet van de
Sacro Monte di Orta voor een gezamenlijk bezoek aan deze heilige berg met
twintig kapellen. Vanuit het dorpje Orta
San Guilio varen we dan weer naar Isola
San Giulio en laten ons verwonderen
door dit sprookjesachtig eiland met basiliek uit de 6° eeuw.
Dag 13 Vrije dag. Suggestie: het wandelparadijs Val d’Ega aan de zonnige kant
van de Dolomieten.
Dag 14 Naar Borgosesia voor een
gezamenlijke wandeling. We lopen ook
binnen in het Museum Carlo Conti en
bezoeken er de tentoonstelling over
de recent ontdekte Supervolcano della
Valsesia (290 miljoen jaar oud).
Dag 15 Daguitstap langs de vallei
van de Sermenza met geleid bezoek
aan Boccioleto, een bezoek aan Rima
met zijn Walserhuizen en atelier van
artificieel marmer.
Dag 16 Een gids leidt ons rond in het
Walsermuseum van Alagna. Daarna
kunnen we ons stilaan klaarmaken voor
een legendarisch afscheidsetentje.
Dag 17 Einde en individuele terugreis. △

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit en taksen
– 5 busexcursies (dag 3, dag 4, dag 6, dag 9 en
dag 12) incl. toegangsgelden voor bezoeken
zoals beschreven in het programma – geleide
stadswandelingen Varallo, Borgosesia,
Boccioleto en Rima incl. toegangsgelden
• stoeltjeslift Alagna-Pianalunga (h&t) •
kabelbaan Varallo • toegangsgeld en gids
Walsermuseum Alagna - boottochtje naar
Isola San Giulio – 4 etentjes waaronder
3x lunch en afscheidsetentje – welkomstdrink en extra drink met proeverij - reisgids
- reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Marcel Menschaert

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 juni 2021

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of via www.vkt.be/reizen

BELANGRIJK
Het aantal deelnemers is beperkt tot 12
eenheden of 25 personen

ZORGELOOS KAMPEREN 2021

27

