Vintur til Piemonte						Reiseleder
18 mai - 22.mai 2018					

Piemonte, Italia
Piemonte, nordvest i Italia, er etter manges
mening Europas flotteste vinområde.
Kombinasjonen av et fantastisk landskap, en
fenomenal matkultur og viner i verdensklasse
er det knapt noen andre steder som kan vise
til. Rødvinene Barolo, Barbaresco og Barbera
representerer noen av Italias og verdens
beste og mest berømte viner, og har sitt opphav her. Det samme har en av verdens største gastronomiske skatter; den hvite
trøffelen.
Turen vil ta oss med til selve kjerneområdet
for alt dette. Fra Milano kjører vi et par timer
med buss til den vakre og pittoreske
landsbyen Monforte like syd for byen Alba,
hvor vi skal bo på Hotel Grappolo d’Oro.
De neste dagene blir spekket med
vinsmaking hos kjente vinprodusenter,
lunsjer og middager utenom det vanlige, og
øvrige sanseinntrykk fra landskap og lokal
kultur. Det blir også satt av tid til å nyte
atmosfæren på egen hånd.
Reiseleder vil være vinekspert Øyvind Tveit,
som har god kjennskap til Piemonte etter
atskillige tidligere besøk.
For mer informasjon
og påmelding:
Vino Club
Øyvind Tveit
post@vinoclub.no
Tlf: 95 43 44 90
Arrangør: Vino Club AS

Øyvind Tveit

Pris pr person i dobbeltrom
kr.12.950,Tillegg for enkeltrom kr.1590,Inkluderer:
4 overnattinger på Hotel Grappolo d’Oro i
landsbyen Monforte d’Alba.
http://www.grappolodoro.net
Besøk med vinsmaking på 3 vingårder
Reiseleder/guide er vinekspert Øyvind Tveit
Barolo Boys festival (vinsmaking og middag m/vin)
3 felles lunsjer inkl drikke
3 felles middager inkl. drikke (inkl Barolo Boys)
Fly tur retur Norge-Milano
Lokal transport & Sightseeing
(til/fra flyplass, vingårder, måltider etc)

PROGRAM PIEMONTETUR MAI 2018
Fredag 18.05
06:30 Avreise Ålesund Vigra/Norge
12:05 Ankomst Milano Malpensa
14:30 Besøk med vinsmaking og enkel
matservering hos Olivero Mario, Roddi
17:00 Ankomst Hotel Grappolo d’Oro,
Monforte d’Alba
Tid til fri disp
20:00 Barolo Boys festival med middag på Moda
7 retter og 15 viner, hvor 9 er Barolo viner
Servert av Barolo-produsenter fra Monforte
Rundt 60 vinprodusenter vil være tilstede
Lørdag 19.05
11:00 – 18:00
Vinsmaking Barolo Boys festival
Du kan komme og gå når du vil
Lunsj og middag på egen hånd
Sightseeing i Monforte d’Alba på egen hånd
21:00 Utedans i sentrum av Monforte d’Alba
Søndag 20.05
10:00 Avreise hotell
10:30 Sightseeing i Barolo
11:30 Sightseeing i La Morra
12:30 Lunsj Osteria Veglio, La Morra
15:00 Besøk Alba by, for sightseeing/shopping
17:30 Retur Monforte d’Alba
20:00 Felles middag på Le Case
della Saracca, Monforte d’Alba
Mandag 21.05
09:30 Avreise til Asti-distriktet
Snarvisitter på Vino Piemonte sine
vingårder La Mandragola, Bricco di Nizza
og Tenuta il Sogno
12:00 Besøk med smaking og piknik lunsj
hos La Gironda, Nizza Monferrato
15:00 Vinsmaking Franco Mondo
17:00 Sightseeing Barbaresco
18:00 Retur Monforte d’Alba
20:00 Felles middag på hotellet
(Grappolo d’Oro)
Tirsdag 22.05
06.45 Avreise hotell
10:50 Avreise Milano Linate
16.20 Ankomst Ålesund Vigra/Norge

Barolo Boys festival

Barolo Boys har sin årlige festival denne helgen.
Dette er den største og mest populære festivalen
i Monforte d’Alba. Alle 36 Barolo produsentene i
Monforte er representert og det inkluderer noen
av verdens beste Barolo produsenter. I tillegg
kommer ca 30 andre produsenter fra andre deler
av Europa. Totalt er det 160 billetter som blir solgt
til middagen, hvorav 60 går til produsenter.
Av de resterende 100 billettene har vi vært så
heldige og fått tak i 25!
Middagen blir servert utendørs på den fantastisk
utsiktsterrassen til idylliske restaurant Moda.
https://www.modavenue.eu/
Barolo Boys er fotballaget i Monforte d’Alba,
startet opp av lokale Barolo produsenter
http://www.baroloboys.com/en/
Informasjon om festivalen blir lagt ut her:
http://www.baroloboysinfuorigioco.it/
Vingårdene
La Gironda:
En nykommer på vinmonopolet,
flott beliggende i Nizza Monferrato i Asti-regionen
som har den aller høyeste klassifikasjonen
for produksjon av Barbera d’ Asti.
Familien drev tidligere en produksjonsvirksomhet
med div. maskiner og utstyr til vinproduksjon,
men har siden år 2000 satset fullt og helt på vinproduksjon på den ca. 7 ha store familieeiendommen. Produserer 8 forskjellige viner, hvorav hele 4
ulike Barbera og dessertvinene Moscato d’Asti og
Brachetto d’Acqui.
http://www.lagironda.it/
Tenuta il Sogno og Franco Mondo:
Franco Mondo er ny vinmaker på Tenuta il Sogno,
og holder til i samme landsby, San Marzano
Oliveto. Ernesto grunnla eiendommen når han
kom tilbake fra andre Verdenskrig, mens det i dag
er Valerio som tar hånd om vinproduksjonen og
vinmarkene. Mondo er mest kjent for sine
karakteristiske Barbera-viner. http://francomondo.
net/
Olivero Mario:
En relativt liten og nyetablert produsent
(2003) med tilhold i Barolo-kommunen Roddi.
Produserer en meget interessant rekke svært uttrykksfulle viner som inkluderer alle de stedstypiske druene Arneis (hvitvin) samt Dolcetto, Barbera
og Nebbiolo. Det er i dag den sympatiske sønnen
Lorenzo Olivero som styrer virksomheten, og vi
tror vi skal høre mye mer om ham i årene som
kommer!
http://oliveromario.com/

