
De industriestad van vroeger is nu een hippe en moderne typisch 
Italiaanse stad geworden. De schoolreis even niet naar Rome 
maar lekker dichterbij. Goed bereikbaar per touringcar en met 
directe vluchten uit Amsterdam en Eindhoven. Turijn ligt prachtig 
tussen de Alpen aan de rivier Po. ETS Travel heeft met een 
aantal lokale organisaties een mooi pakket samengesteld met 
een mix aan cultuur, historie, maar zeker ook, sportieve outdoor 
en adventure. Wel eens gedacht aan fietsen in de stad en omge-
ving? In de voormalige FIAT fabriek is nu een hip winkelcentrum 
gebouwd. Ook de Universiteit van Turijn heeft er een vestiging, 
ETS Travel heeft er een mooie accommodatie voor uw leerlingen.
Dit studentenhotel heeft 2 en 4 persoons kamers, allemaal ensuite. 
Midden in de hippe studentencampus van het FIAT complex.

Voorbeeld programma
Dag 1  Nachtbus of Vlucht naar Turijn
  Incheck accommodatie en eerste Turijnverkenning.

Dag 2  Egyptian museum, fietstour in de omgeving

Dag 3  Filmmuseum en lift naar de “Dome”, Museo Automobilo 

Dag 4 Outdoor en Adventure programma in de Alpen

Dag 5 Terugreis ( vlucht of (nacht) bus )

Unieke punten
  De FIAT fabriek, winkelcentrum
  
  Museo Automobilo
  
  Filmmuseum en Mole Antonelliana
  
  De thema-stadswandelingen en de routes voor fietsen

Omgeving
Turijn is omgeven door de Alpen. 
Natuur en sport dus in de buurt. 
Met een lokale organisatie heb-
ben we uitdagende programma’s 
voor hiking en mountainbiken. 
De vele parken en villa’s zijn de 
moeite waard om te bezoeken. 
Met de stoeltjeslift naar de Basilica 
di Superga of naar Castello di Rivoli. 
Toch een dagje Milaan? Trein 1 uur, 
bus 2,5 uur. Er zijn veel paleizen, villa’s 
en jachtsloten in en om Turijn. Nu zijn 
deze culturele en artistieke schatten, 
die in 1997 zijn uitgeroepen tot ‘We-
relderfgoed’ van de UNESCO, nog 
volop te bewonderen. In Turijn staat het 
imposante Palazzo Reale uit de 17e 
eeuw. Het oudere Palazzo Madama was 
eerst een fort en werd in de 17e eeuw 
omgebouwd tot woonpaleis. Palazzo 
Carignano was later zetel van het eerste Italiaanse parlement.
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