
Italienska vinvägar

BESKRIVNING

Italienska vinvägar  

flyg t/r  7 dagar 

På den här resan får vi uppleva vin när det är som bäst!

Vi reser genom hela Italien och har vinprovningar så

gått som varje dag hos vinproducenter som inte tummar

på kvaliteten. Inget annat land är heller så bra på att

kombinera mat och vin som just Italien. Så ge dig hän

på en resa som kan ge mersmak långt efter du kommit

hem. 

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flygresa i turistklass Köpenhamn-Italien t/r. Resa i

modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension d.v.s middag dag ett t.o.m. frukost dag sju.

Alla utflykter med fem vinprovningar enligt programmet.

Serviceavgifter, vägskatter, hotellskatter, moms och

reseledareservice.  Övriga eventuella entréavgifter

tillkommer. Vi reserverar oss för ändrade flygtider och

flygpriser.

 



Dag 1  Skandinavien -Giardino Naxos

Vi tar flyget från Kastrup till Sicilien där vår buss väntar på att köra oss till Giardino Naxos, här ska vi bo två nätter på

Hotel Chincherin.

Dag 2  Etna

När vi ätit frukost ger vi oss ut i det vulkaniska landskapet för att besöka Vingården Tenuta San Michele och prova deras

viner. Sicilien har en lång tradition av vinproduktion och man har även börjat experimentera lite under senare år. De

hetaste märkena hittar vi runt Etna och det är dessutom kvalitetsviner. Etna brukar liknas vid en divig lady som inte alltid

behagar visa sig utan ibland väljer att gömma sig bakom en dimridå.  Detta klimat, det stora temperaturskillnaderna och

förstås de svarta lava jordarna ger vinet sin speciella karaktär och mineralton. Det ger också en färggrann flora som vi

kan njuta av under färden. Vi återvänder på eftermiddagen till vårt hotell så vi kan njuta av lite sol och bad innan

middagen serveras.

Dag 3  Giardino - Atena Lucana

Idag lämnar vi Sicilien och reser över Messinasundet till det italienska fastlandet. Här reser vi norrut genom Kalabrien.

Dagens vinprovning sker i Lamezia som är det området som blivit mest känt för sina fina viner. Här är klimat och

jordförhållandena speciellt bra för vinodling och man har odlat vin sedan 2000 f.kr. Vi tar oss sedan upp till Atena

Lucana här väntar övernattning och middag på Grand Hotel Osman. Cirka 42 mil.

Dag 4  Atena Lucana - Spoleto

Efter frukost fortsätter vår färd fortsätter norrut. Idag ska vi se närmare på det gyllene vita vinet från Frascati.

Malvoisiedruvan odlas på sluttningarna från de vulkaniska Albanobergen strax söder om Rom. Frascativinet dracks av

Påvar och adeln i 1600 -talets Rom och ibland lät dem det rinna i stadens fontäner så att även folket fick festa. Det

händer fortfarande att man i Frascati låter stadens vin rinna i fontänen. I Sverige är vi mest bekanta med Fontana

Candida men vi ska besöka Casal Pilozzo. Efter vinprovningen fortsätter vi förbi Rom till Spoleto som domineras av

borgen Rocca Albornoziana som en gång var påvepalats. Här på  Hotel San Luca väntar middag och övernattning.

Cirka 45 mil.

Dag 5 Spoleto - Arezzo

Vi fortsätter vår färd i Umbrien, det gröna bergiga området söder om Toscana som inte är lika känt men nog så bra. Man

har 11 DOCs varav Orvieto DOC är bland de bästa vita vinerna i hela landet. Man har två DOCGs (båda är röda viner)

och sex som väntar på IGS status. Vägen kantas nu av smala cypresser och terrassodlingar. Detta är det ända stället i

världen som Sagrantinodruvorna växer på. Vi gör börjar med ett stopp i Bavagna som räknas som en av Italiens

vackraste småstäder. Staden är omgiven av en gammal romersk stadsmur och inhyser många trevliga hantverksbutiker

och vinlokaler. Vinprovningen blir hos Arnaldi Caprai i Montefalco, som säger sig vara den förste som lyckats göra torra



viner på Sangiovese och Sagrantinodruvan. Hur som helst är det utsökta viner av högsta kvalité som produceras här. Vi

avslutar dagen i Arezzo där vi ska bo två nätter på Hotel Minerva. Efter kvällens middag vill någon kanske gå ut och

besöka en trevlig bodega. Cirka 15 mil

Dag 6  Toscana

Idag gör vi en utflykt i södra Toscana. I Toscana går maten och vinet hand i hand. Vi börjar med ett besök och

vinprovning i södra Toscana i Montepulciano med Vino Nobile vin. Sangiovese druvan är vanligast i Chianti och dess

smak av körsbär, örter, svart te och jord gör att den passar bra till kötträtter. Bland de vita druvorna är Vernaccia mest

känd. Den odlas framförallt utanför Siena och passat utmärkt till dessertviner. Efter en smakfull dag med en vinprovning

återvänder vi till vårt hotell i Arezzo där vi får lite fri tid på eftermiddagen att upptäcka staden på innan kvällens

middagen väntar.

Dag 7  Arezzo - Skandinavien

Då var det dags att ta farväl av Italien och tidigt på morgonen tar vi oss ut till flygplatsen för färd hemåt. Med oss i

bagaget har vi många smakfulla minnen från en innehållsrik vinresa genom Italien.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


