Välkommen till en långhelg i vinet och den Italienska matens tecken!
Färden går med egen buss genom ett av Italiens härliga vinområden.
Vi kommer att besöka 3 vingårdar med de typiska vinerna
från trakten, samt en Grappaproducent.
De flesta viner vi provar kan du beställa genom Cavarosa Wine.
Dessa fraktas hem separat och kan hämtas på
utlämningsställen eller fås hemskickade direkt till din dörr.
Vi har bokat charmigt boende på landet och måltider på
vingårdar och restaurant med Michelin stjärna.
Flyg från Linköping, buss i Italien, boende och alla måltider inkl dryck/
vinprovningar ingår i priset för resan!
Pris inkl allt : 12.495,(vill du boka enkelrum finns naturligtvis möjlighet för 1105,-)
Sista dag för anmälan 15 juni 2018

Välkommen med din anmälan till någon av oss.
Anders Ekdahl
anders@cavarosawine.se
+46705137079

Jens Nyström
jens@dryckesevent.se
+46732300360

I samarbete med Lingmerths resebyrå

Program Piemonte
Torsdag 4 oktober
Flyg med KLM från Linköping 06.05 till Turin 11.15
Färden går vidare med vår egen buss som vi behåller ända tills hemfärden.
Vinprovning och lunch på Poderi Rosso Giovanni i det välkända vinområdet Asti.
Charmige Lionello Rosso berättar om sina viner och har vi tur dyker någon läcker
årgång upp som bonus.
Efter lunchen åker vi till vårt hotell, Tenuta La Romana, ett charmigt hotell ute på landet.
Om vädret tillåter kanske ett dopp i poolen lockar eller en promenad innan middagen
på hotellet.
Fredag 5 oktober
Buss vid ca 9.20 till välkända bergsbyn La Morra. Straxt utanför La Morra besöker vi vinproducenten Reverdito som drivs av syskonen Michele och Sabina Reverdito.
Efter provningen äter vi lunch inne i La Morra. Därefter en kort promenad till nästa vingård
som heter Bosco Agostino. Andrea Agostinos farfar startade vingården redan 1904 och består
av enbart 4 ha. Efter att ha fräschat till oss på hotellet far vi vidare till Ciau del Tornavento. En
Michelinrestaurant med en fantastiskt vinkällare. Har vi tur kanske vi får ta en titt där på tiotusentals flaskor där en och annan ”dyrgrip” skymtar.
Lördag 6 oktober
Vid ca 9.30 far vi med bussen mot Altavilla Montferrato där vi besöker grappatillverkaren Mazzetti. Vi får se hur tillverkningen går till och naturligtvis en provsmakning av olika grappakaraktärer. Vi bjuds på lunch, där vi hoppas på grappamarinerad, grillad spädgris, en riktig höjdare!
Efter lunch far vi till staden Alba där man firar Tryffelfestival. Vit tryffel är ju en mycket exklusiv delikatess från området och här erbjuds du att några timmar fritt ströva omkring i staden
för att senare på eftermiddagen gå på spännande tryffeljakt.
Efterföljande middag smaksatt med tryffel förstås!
Söndag 7 oktober
Efter en lugn och behaglig frukost och kanske en promenad tar vi bussen ca 09.00 till flygplatsen i Turin. Avfärd 11.45 och hemma i Linköping 16.45
(reservation för ändringar i programmet)

