La Dolce Vita mellom Gardasjøen, Valpolicella og Verona
4 dager/3 netter – grupper fra 6 personer
Dag 1 - Velkommen til DESENZANO
Dere flyr til Verona hvor vår sjåfør står klar og venter på dere. Fra flyplassen tar dere turen vestover til
Desenzano som ligger ved Gardasjøens vestre bredd. Dere sjekker inn på valgt hotell som ligger sentralt i
byen. Trivelig personalet, god mat og hyggelige rom er stikkord som beskriver begge hotellene godt.
Når dere er vel sjekket inn og fått litt tid for dere selv, blir dere hentet av sjåføren og sammen tar dere en
kort tur sørover til vinområdet Lugana, kjent for sine svært gode hvitviner.
På en velrenommert vingård står vertskapet klart til å ta imot dere. Det er klart for kokkekurs i regionens
mattradisjoner. Dere starter med en prat for å bli litt bedre kjent. Så blir det kokkelering; en komplett
italiensk middag hvor dere lærer om områdets matretter og hvordan dere tilbereder disse.
Etter at dere har kokkelert og mens gårdens chef legger siste hånd på rettene, får dere en omvisning på
gården. Dere vandrer fra vinmarkene til produksjonslokalet og til slutt vinkjelleren. Omvisningen avsluttes
med prøvesmaking av 4 av gårdens viner. Deretter er det tid for en herlig middag dere selv har vært med på
å skape. Maten nytes sammen med tilhørende viner.

Dag 2 - Gourmet-vandring i romantiske Verona
Etter at dere har spist frokost, hentes dere av sjåføren og setter kursen mot Verona.
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Byen er kjent for mye, ikke minst romantikk. Her hentet Shakespeare inspirasjon til fortellingen om Romeo
og Julie og byen er full av vakre palasser, historiske bygninger, trange smug og travel torg.
Vel fremme i byen møter dere vår lokale «mat-guide». Sammen begynner dere på gourmet-sightseeing i den
antikke delen av Verona dit masse-turismen sjeldent kommer. Som seg hør og bør starter dere med en
cappuccino og besøker en av byens historiske cafèer. Omgivelsene her tar dere tilbake til en svunnen tid
mens der nyter utsøkte kaffe.
Fra kafèen fortsetter dere til Piazza Isolo, som på 1800 tallet var en liten øy midt i elven Adige. Her besøker
dere en meget god osteprodusent, som selger sin egen spesialitet: geitost. De har 450 dyr som beiter i åsen
ovenfor Verona i Monte Lessini. Dere smaker på frisk geitost, lagret geitost, samt en prøvesmaking på en
økologiskprodusert ost ala parmesan.
Fra Piazza Isolo spasserer dere over en av Veronas 10 broer for å komme dere inn i selve bykjernen. Der
finner dere Veronas fineste sjokoladebutikk som venter på dere med mye god italiensk sjokolade. De har til
og med fått tildelt en Michelin-pris for sitt komplette assortiment. Dere nyter godsaker fra ulike områder i
Italia som Piemonte, Bologna og Perugia.

Når dere har kommet så langt er dere sikkert blitt tørste, så turen fortsetter til en annen historisk butikk,
hvor eieren selv lar dere smake på et lite utvalg av hans velassorterte vinkjeller. De beste vinene fra
sydenden av Gardasjøen: Lugana og Custoza. De berømte røde vinene som Valpolicella Classico, Ripasso og
sist, men absolutt ikke minst Amarone. Disse vinene kommer fra det frodige vindistriktet nord for Verona;
Valpolicella.
Så rusler dere videre og kommer så frem til den nydelige plassen; Piazza Bra med det over 2000 år gamle
amfiteateret Arena. På plassen besøker dere en av de mange pizzeriaene i Verona, dit hvor alle pizzaelskere
fra byen går når de skal ut å spise pizza. Her får dere prøve kunsten å lage pizza og med hver deres
deigklump skal dere utforme en pizza og tilberede den med forskjellig fyll. Når den er ferdigstekt nyter dere
pizzaen med en lokal øl eller et glass vin. Buon apettito!
Så har dere noen timer på egenhånd i byen. Her er det flust av shopping og kultur; butikker, museer og
gallerier. Nyt dagen videre.
Om ettermiddagen hentes dere av sjåføren og reiser tilbake til Desenzano.
Når det er tid for middag, står denne klar til dere i en av byens hyggelige restauranter med vakker utsikt
over innsjøen.
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Dag 3 – Valpolicellas viner og herlig middag
Etter frokost møter dere vår lokalguide og sjåføren og sammen reiser dere til Valpolicella. Vel fremme starter
dere på en vakker vandring gjennom vinmarkene. Guiden forteller om regionen, dens historie, og ikke minst
historien bak den enorme suksessen som Valpolicella vinene har hatt de siste tiårene.
Dere besøker små, koselige landsbyer hvor tiden har stått stille. Det blir stopp for en kaffe og kanskje
en prat med lokalbefolkningen, og i løpet av dagen får dere innsikt i både vindyrking og olivenproduksjon.
Etter et par timers vandring ender dere opp på dagens første vingård. Her blir dere tatt vel imot
av gårdens eiere og får en interessant omvisning. Deretter blir det en herlig vinsmaking med 2-3 viner
kombinert med lokale delikatesser som oster, skinker, pølser mm (lett lunsj).
Turen går videre. Dere nyter den vakre naturen og atmosfæren blant vingårder og drueranker. På dagens
siste stopp får dere fortellingen om gårdens historie og utviklingen av gårdens viner, samtidig som dere blir
vist rundt. Besøket avsluttes med prøvesmaking av gårdens viner.
Dere blir hentet av bussen og det blir retur til hotellet og noen timer på egenhånd.
Om kvelden står en herlig avskjedsmiddag og venter på dere. I Desenzanos beste restaurant, er det klart for
et utsøkt måltid med tilhørende viner (i gangavstand fra hotellet).
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Dag 4 – Avskjed med Italia for denne gang
Etter frokost og utsjekk møter dere sjåføren og returnerer til flyplassen for hjemreise til Norge.
Pris

Vi skreddersyr alle turene våre, slik at prisen kommer helt an på hva du som kunde ønsker. Hvor mange
dager vil dere være borte, når vil dere reise, hvor mange er dere og hva ønsker dere inkludert av aktiviteter
og måltider? Alt er opp til dere, og den beskrevne turen er ment som et idègrunnlag.
Turene våre er gruppeturer fra 6 personer og oppover.
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