
MAT- OG VINTUR TIL

TOSCANA
SEPTEMBER 2022

Bli med Kjell-Gabriel Hendrichs på flott mat- og vintur til Toscana, Italia. På denne turen kan du
oppleve noe av det fantastiske Toscana har å by på. Toscana er etter manges mening et av Europas 
flotteste vinområder. Kombinasjonen av et fantastisk landskap, en fenomenal matkultur og viner 
i verdensklasse er det bare å glede seg til. Chianti Classico, Brunello di Montelcino, Vino Nobile 
di Montepulciano og Super Toscanere representerer noen av Italias og verdens beste og mest 
berømte viner og har sitt opphav her. Druen Sangiovese er dominerende. Området er også kjent 
for sterke mattradisjoner og fantastiske natur. Turen vil ta oss med til selve kjerneområdet for alt 
dette. Dagene blir spekket med felles vinsmakinger, lunsjer og middager utenom det vanlige.
Det blir også satt av tid til å nyte atmosfæren på egen hånd. Reiseleder vil være Kjell-Gabriel 
Hendrichs, som entusiastisk vil formidle mange gode historier og har ”håndplukket” noen av 
områdets beste vingårder som skal besøkes. Kjell-Gabriel har en av landets største facebook-sider 
innen vin, er vinanmelder for Nettavisen og har egen podcast (Kjells Vinkjeller). Sommelier Kjetil 
Blomvik skal også delta på turen. Begrenset antall plasser. Turen gjennomføres ved minimum 20 
reisende og maksimum 30. Forbehold om mindre endringer i programmet.

TURDETALJER

Dato   09.09. – 13.09.2022
Pris   NOK 17 900 (per pers. i dobbeltrom, inkl. frokost)
Enkeltroms-
tillegg   NOK 2 680

Prisen inkluderer …
… 4 overnattinger på 4 stjerners hotell i Siena by; Hotel NH Siena
 https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-siena    
 Piazza La Lizza Stadium, City Centre, 53100, Siena, Italy
... alle turistskatter på hotellene 
… besøk og vinsmakinger på 6 vingårder
… reiseleder/guide vinekspert Kjell-Gabriel Hendrichs
... sommelier Kjetil Blomvik
... 3 felles-lunsjer og 4 solide middager inkl. god drikke 
… buss tur/retur flyplass, vingårder, lokal transport & sightseeing 

NB! Fly tur/retur Norge – Pisa, kommer i tillegg og ordnes av den 
enkelte.

KONTAKTPERSON
Kjetil Blomvik

Påmelding: post@vinoclub.no
(+47) 905 96 754



PROGRAM
 Fredag 09.09: REISE/ANKOMST
     Fly til Pisa, ordnes av den enkelte (reiseleder flyr med FLYR fra Oslo kl 09:05  
    og lander i Pisa kl. 12:00)   
   12:30 - Lunsj på egenhånd på flyplassen
   13:00 - Felles bussavgang fra flyplassen i Pisa til 4 stjerners hotell i sentrum av Siena  
   14:30 - Ankomst NH Siena - Innsjekk hotell og tid på egenhånd i Siena
   19:30 - Felles middag på god restaurant med passende drikke i Siena

 Lørdag 10.09:  SIGHTSEEING OG VINSMAKING 
   09:30 - Avreise fra hotellet 
   10:30 - Omvisning og vinsmaking hos Col d’Orcia, Brunello 
    https://www.coldorcia.com/index.php?method=
   12:30 - Sightseeing og lunsj i Montalcino
   15:00 - Avreise fra Montalcino
   16:00 - Ankomst hotellet - Tid på egenhånd i Siena
   19:30 - Felles middag på god restaurant med passende drikke i Siena 

 Søndag 11.09:  SIGHTSEEING, VINSMAKING MED BESØK HOS SLAKTER
   09:00 - Avreise fra hotellet    
   10:15 - Sightseeing i Firenze
   11:30 - Avreise fra Firenze
   12:00 - Omvsining og smaking hos Bibi Graetz med lunsj i området 
    https://www.bibigraetz.com/en/ 
   16:30 - Omvisning og vinsmaking hos Nittardi
    https://www.nittardi.com/
   18:30 - Besøk hos slakteren i Panzano - https://www.dariocecchini.com/?lang=en 
   19:30 - Felles middag med god drikke hos verdens mest berømte slakter i Panzano
   22:30 - Avreise fra Panzano
   23:30 - Ankomst hotellet

 Mandag 12.09: VINSMAKINGER 
   09:15 - Avreise fra hotellet
   10:00 - Omvisning og smaking hos Antinori - https://www.antinori.it/en/
   12:00 - Omvisning, smaking og lunsj hos Uffici di Vignamaggio
    https://vignamaggio.com/   
   15:30 - Avreise fra Vignamaggio
   16:15 - Omvisning og smaking hos Monsanto - https://www.castellodimonsanto.it/en
   18:30 - Ankomst hotellet 
   19:30 - Felles middag på god restaurant med passende drikke i Siena
 

 Tirsdag 13.09:  SIGHTSEEING OG HJEMREISE
   08:00 - Utsjekk og avreise fra hotel
   09:00 - 09:45: Sightseeing San Gimignano
   10:30 - 11:15: Sightseeing Volterra
   12:45 - 13:00: Sightseeing i Pisa
   13:30 - Ankomst flyplass Pisa - Lunsj på egenhånd   
    Reiseleder tar fly med KLM fra Pisa kl. 15:00 og ankommer Oslo kl. 22:35

   Ta med gode sko på turen da det blir litt vandring. 
    
   Fly ordnes av den enkelte - Små endringer i programmet kan forekomme!



TOSCANA
TOSCANA
Ligger på vestkysten av det sentrale Italia med Firenze som hovedsete og største by. Dekker et areal på 
23 000 km² med 3,7 mill innbyggere. Toscana har et vinmarksareal på 620 000 mål hvor 82 % er til rødvin.  

SIENA
Regnes av mange som en av de vakreste byene i Toscana og i Italia overhodet. Sentrum ble oppført i 
UNESCO’s Verdensarvliste i 1995. Byen har 54 000 innbyggere. Siena er blant annet kjent for «Palio», et 
hestekappløp som holdes to ganger hvert år på torget Piazza del Campo midt i byen. Innledningen til James 
Bond-filmen Quantum of Solace ble spilt inn i Siena. Byens forballag heter AC Siena og spiller i Serie A. 

FIRENZE
Italias hovedstad i 1865-1870. Ligger ved elven Arno, på en slette ved foten av fjellkjeden Appenninene. 
Berømt for storslått kunst og arkitektur. Ca 400 000 innbyggere.

VINGÅRDER 

SUPER TOSCANER OG ITALIENSK KLASSIFIKASJON 
Rødvin fra Toscana skulle ha minimum 80 % av druen sangiovese for å kunne få klassifikasjonen 
Denominazione di Origine Controllata (DOC) eller italias høyeste klassifisering Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita (DOCG). Tignanello fra Antinori produserte en vin i 1971, basert på 
druene sangiovese og cabernet sauvignon, som fikk strålende omtaler og fikk tilnavnet «supertoskanere». 
Prisene gikk i taket og i dag finnes det i underkant av 100 forskjellige viner i kategorien «supertoskaner». 
I 1994 fikk Tenuta San Guido sin egen DOC-klassifikasjon – DOC Bolgheri Sassicaia – som den eneste 
vinprodusenten i Italia med egen appellasjon.

VINGÅRDER OG SLAKTEREN I PANZANO
Kjell-Gabriel har ”håndplukket” 6 fantastiske vingårder i Toscana som turen skal innom. Det er Col d’Orcia, 
Bibi Graetz, Nittardi, Antinori, Uffici di Vignamaggio og Monsanto. Det vil være mulig å kjøpe med seg viner 
hjem direkte fra vingårdene. 
Turen går innom verdens mest berømte slakter; Dario Cecchini i Panzano sør for Firenze, hvor det også blir 
en fantastisk middag, med gode viner. Opplevelser du sent vil glemme.

HOTELL: NH SIENA - https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-siena
4 stjerners miljøsertifisert hotell i sentrum av Siena som har 129 røykfrie rom med aircondition. Room 
service. Gratis Wi-Fi er tilgjengelig. Gratis bruk av treningsrom. Egen bar og restaurant. I hjertet av Siena. 

    Små endringer i programmet kan forekomme!


