En uforglemmelig langweekend i Piemonte
Mat- og vindalen Langhe med Barolo, Barbaresco og Roeros vinmarker

5 dager/4 netter – grupper fra 6 personer

Dag 1 Velkommen til Piemonte og vindistriktet Barolo
Ankomst på flyplassen i Milano hvor vår sjåfør står klar og venter på dere. Fra Milano går turen sørvestover
til Langhe, hjemdistriktet til Barolo og Barbaresco vinene.
Dere fortsetter til bostedet som ligger i den lille byen Verduno, en gammel og koselig liten landsby. Hotellet
er meget sjarmerende med fine dobbeltrom, hyggelig bibliotek, koselig spiserom og ute i hagen et deilig
bassengområde.
Dere vil få servert en lett lunsj ved ankomst.

Når dere er vel sjekket inn og har fått litt tid for dere selv, blir dere hentet av sjåføren. Det blir en kort
transport til kveldens kokkekurs. Kurset holdes hjemme på kjøkkenet til vår fantastiske lokale kokk. I en
hjemlig atmosfære blir dere innvidd i Piemontes kjøkken.
Menyen er tradisjonell slik at dere får en innføring i områdets mat- og vintradisjoner. Noen av de lokale
hemmelighetene blir avslørt, og dere lærer hvordan distriktets smaker kan kombineres. Resultatet blir en
kunnskap om områdets mat og vin som dere kan ta med dere hjem for alltid.
Kurset avsluttes med herlig middag fra rettene dere har forberedt. Transport tilbake til bostedet.
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Dag 2 - Barolo og kunnskap om vinenes verden
Etter frokost møter dere vår lokale sykkelguide, får utlevert syklene, og etter en kort introduksjon, starter
turen.
Første stopp blir i Barolo by. Her besøker dere WiMu, et ukonvensjonelt museum dedikert til vin og vinenes
historie. Etter å ha ruslet litt i landsbyen fortsetter dere med syklene til Serralunga d’Alba. Her vil dere
tilbringe noen timer sammen med en av områdets ledende vinprodusenter. Dere går ut i vinmarkene, lærer
om druer og jordsmonn før dere går inn i produksjonsanlegget og vinkjelleren. Vinproduksjon, metoder og
lagring er viktig stikkord.
Besøket avsluttes med deilig lunsj, sammen med prøvesmaking av gårdens viner.
Dagens siste stopp er slottet Grinzane Cavour, et meget gammelt og ærverdig slott som står på UNESCOs
verdensarvliste. I slottet finner dere i dag museet for området Langhe, den regionale vinkjelleren og en kafè.
Så bærer det tilbake til bostedet for en pust i bakken og kanskje et bad.
Om kvelden blir det middag i en av landsbyens gode restauranter.

Dag 3 - Langhes «hovedstad» Alba og vinområdet Barbaresco
Etter frokost er dere forhåpentligvis klare for nok en herlig sykkeldag i vakre omgivelser. I dag går turen til
Alba, også kalt Langhes «hovedstad». Vel fremme møter dere vår lokale guide som tar dere med på en
guidet tur i gamlebyen (1 time). Deretter har dere tid på egenhånd. Ta en liten gåtur blant vakre bygårder,
sjarmerende piazzaer, elegante butikker og historiske kafeer. Her er det muligheter for gode innkjøp av både
klær, sko, mat og vin. Er det lørdag er dette også dagen for det lokale markedet, og det er yrende folkeliv.
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Før dere avslutter bybesøket i Alba, blir det lett lunsj i en av byens gode tavernaer.
Fra Alba sykler dere videre til vinområdet Barbaresco. En vakker tur i det klassiske vinlandskapet som
området er kjent for. På veien stopper dere innom en lokal pølsemaker. Herlige pølser og skinker serveres,
mens dere lærer litt om hvordan disse produseres. Fra pølsemakeren går turen til landsbyen Barbaresco og
en et besøk i bytårnet fra middelalderen. Herfra er det en helt magisk utsikt over dalen.
Så går turen tilbake til Verduno og senere om kvelden blir det middag i en god restaurant i landsbyen.

Dag 4- En søt morgen og folkefest i Asti (om man reiser i September…)
Når frokosten er inntatt, møter dere guide og sykler til Cherasco, en fin og elegant liten by. I en av
landsbyens mange små delikatessebutikker, venter det en liten prøvesmaking av områdets gode sjokolade.
En søt start på dagen. Så fortsetter dere til en lokal taverna for lett lunsj. Fra Cherasco går turen tilbake til
hotellet.

Om ettermiddagen blir dere hentet med bussen og turen går til den velkjente byen Asti for vinfestivalen
Douja d'Or. Her har dere sjansen til å oppleve områdets beste viner, laget av de ypperste
lokale produsentene. Det er også mat og vin i en skjønn forening når områdets kokker presenterer en
"signatur rett" hver kveld, og sammen tilbyr de et bredt utvalg av Piemontes spesialiteter.
Festivalen har også et tettpakket program av kulturelle begivenheter inspirert av en verden av vin - kunst,
musikk, teater og litteratur. Les mer om festivalen her: www.doujador.it/douja-dor-english
Dere har ettermiddagen og kvelden til fri disposisjon i Asti, før dere returnerer til hotellet etter middag.

Dag 5- Avskjed med Italia for denne gang
Etter at dere har spist frokost og sjekket ut, går turen tilbake til Milano for retur 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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