
Vinresa Toscana och Piemonte

BESKRIVNING

Toscana Piemonte

Vinresa - 9 dagar 

Toscana och Piemonte lockar med sitt romantiska

landskap, fantastiska ljus och underbara viner.

Tillsammans med vår kunniga reseledare känner vi

skillnaderna i smakerna när vi utforskar trevliga

vingårdar längs vår väg. Färden fortsätter genom

Alperna och avslutas med frankenviner på hemvägen.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg 1950:-

Allt detta ingår: 

Flygresa i turistklass Köpenhamn-Bolonga. Resa i

modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension dvs middag dag ett t.o.m. frukost dag nio.

Alla utflykter enligt programmet samt sju vinprovningar.

Broavgifter, serviceavgifter, vägskatter, moms och

reseledarservice. Övriga eventuella entréavgifter

tillkommer. Vi reserverar oss för ändrade flygtider och

flygpriser.

 

 



Dag 1 Hemorten-Toscana

Vi flyger från Kastrup kl 08.25 med SAS till Milano där vi beräknas landa kl 10.30. Här väntar vår buss på att ta oss

genom det vackra landskapet till Tavernelle val di Pesa beläget mellan Florence och Siena där vi bor tre nätter på Park

Hotel Chianti. Detta vackert belägna hotell inger oss ett lugn och välbefinnande då det ligger rofyllt i den sköna naturen.

Till hotellet hör även en härlig pool om vi skulle vilja ta ett svalkande dopp innan kvällens middag.

Dag 2 Montepulciano

Chianti kan delas in i åtta vinzoner, vi börjar med att utforska de lite kraftfullare vinerna vino Nobile di Montepulciano.

Man får dock inte förväxla vindruvan Montepulciano med området. Vi har idag planerat två vingårdsbesök och båda är

ganska nya producenter. Vi börjar med Agenzia Agricola Canneto som drivs av något så ovanligt som ett kompisgäng

från Zürich med en stor passion för vin. De hade länge längtat efter en egen vingård i Montepulciano, så när denna blev

till salu 1987 slog man till direkt och renoverade den omsorgsfullt. Vi får nu se hur de lever sin dröm och smaka på den.  

Nästa besök blir på Bindella Tenuta Vallocaia. Ägarna kom till Montepulciano för trettio år sedan och fann denna

förfallna överväxta vingård. Man har varsamt rustat upp den och producerar nu viner av toppklass.

Dag 3 Chianti

Landskapet i Toscana är verkligen karakteristiskt med sina böljande gröna höjder de små städerna i rosa sten som

klamrar sig fast på bergen och cypresserna som vaktar olivlundar och vingårdar. 

Dagens vinbesök blir på Castello Vicchiomaggio beläget uppe på ett berg i Greve in Chianti. Odlingarna är förstås på

sydsluttningarna så att druvorna ska få så mycket sol som möjligt. Man är framförallt berömda för sin Sangiovese som ju

är basdruvan i Chianti Classico. Området är framförallt känt för sin fuktiga värme och speciella lerrika jordmån som går

igen i vinerna. Här låter man vinerna mogna på franska ekfat mellan 8 till 24 månader. 

Dag 4 Tavarnelle val di Pesa-Barolo

Toscana är inte bara berömd för sina viner utan även ljuset och de dramatiska skiftningar det utgör på landskapet. Detta

ljus har lockat konstnärer från när och fjärran i flera hundra år. Idag packar vi väskorna för färd förbi konstnärsstaden

Florence med fantastiska verk från några av världens bästa konstnärer vidare ut till kusten vid Lucca som var musikens

stad som fostrat kompositörer som Puccini och som fortfarande arrangerar musikfestivaler. Vi följer vattnet på vår väg

västerut. Efter den stora hamnstaden Genua vänder vi norrut och kör genom Piemonte upp till Barolo där vi ska vi bo tre

nätter på Hotel Barolo. Ca 40 mil.

Dag 5-6  Piemonte

Vi har nu två dagar på oss att utforska vinerna i Piemonte, området som ligger vid Alpernas fot och som namnet antyder

anses också ha landets främsta viner. Nebbiolo druvan ligger till grund för de flesta vinerna vilka ofta karakteriseras som

kraftiga, fylliga rödviner men det finns mycket mer. Vi börjar med ett besök på Agricola Gian Piero Marrone. Där man nu

i fjärde generationen moderniserat marknadsföringen av sina viner. Vi provar och får höra hur man här har ett nytt

helhetstänk i produktionen. Vi fortsätter sedan till Brezza Griacomo e Figli. Där Enzo är fjärde generationen vin

producenter. Han värnar om det traditionella både i odling och framställning.



Nästa dag provar vi viner i Asti. Här dominerar det lite sötare mousserande vinet Asti Spumante, men det finns även fina

torra mousserande sorter. Vi besöker Cascina Desderi i Asti för en två timmars guidning med vinprovning på deras gård

mitt ute i det böljande landskapet med moränjordar i Asti.

Dag 7 Barolo-Memmingen

Då var det dags att lämna Italien och åka norrut. Idag blir det inga vingårdsbesök däremot sagolika vyer. Färden går

genom de mäktiga Alperna som så ofta skyddar vinodlingarna i söder och som ger oss så vackra vyer på vår väg. Vi

håller oss utanför Milano och söker oss in i Schweiz där färden går på vackra vägar förbi det lilla Lichtenstein in i

Österrike. Här siktar vi Bodensjön som utgör gränsen för de tre länderna Schweiz, Österrike och Tyskland. Kanske ser

vi även Operascenen i vattnet som utgör skådeplats under festspelen, när vi passerar genom Bregenz och åker in i

Tyskland. Med stopp för fika och lunch längs vägen når vi på kvällen Memmingen där vi ska bo en natt på Drexel´s

Parkhotel. Ca 54 mil.

Dag 8 Memmingen-Hildesheim

Efter frukost fortsätter vår färd norrut. Idag väntar en provning av Frankenviner när vi gör ett besök på Bürgerspital

Weingut i Würzburg. Som namnet förtäljer började det som en läkande dryck som stiftet framställde. 700 år senare är

här en toppmodern vingård med höga krav på kvalitet och tradition. Man tillhör fortfarande stiftet så en del av allt som

säljs går till sociala engagemang. Vi provar här 5 viner och 1 sekt.

Färden fortsätter sedan över Kassel backarna upp till den vackra korsvirkesstaden Hildesheim. Här bor vi mitt i stan vid

torget på det charmiga Van der Valk Hotel.

Ca 56 mil

Dag 9 Hildesheim-Hemorten

När vi avnjutit den goda frukostbuffén är det dags att ta den sista etappen på vår resa. Vi gör ett stopp för shopping

innan vi tar färjan från Puttgarden till Rödby. Sen är det danska motorvägar som gäller upp till Öresundsbron som tar

oss hem till Sverige igen. Nu med många fina viner både i minnet och bagaget. 

Ca 53 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


