
MAT- OG VINTUR

PIEMONTE
5 DAGER I MAI 2023 (PINSEN)

Vi gjentar suksessen fra tidligere år! Opplev årets største begivenhet i Monforte; Barolo Boys Festival 
og noe av det fantastiske Piemonte har å by på. Piemonte, nordvest i Italia, er etter manges mening 
Europas flotteste vinområde. Kombinasjonen av et nydelig 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. 
Området har en av verdens største konsentrasjon av Michelin-restauranter (43 stk), og er kjent for sterke 
mattradisjoner. Slow Food bevegelsen ble stiftet her i 1986, i byen Bra. 
Turen vil ta oss med til selve kjerneområdet for alt dette. Dagene blir spekket med felles vinsmakinger, 
lunsjer og middager utenom det vanlige. Vi skal delta på en fantastisk 7 retters middag under Barolo Boys 
Festivalen, vanligvis tilberedt av Michelin kokk, til 14 Barolo-viner, og under vinsmakingen dagen etter vil 
det være mulig å smake over 100 Barolo-viner samt mange andre viner fra fantastiske produsenter. 
Reiseleder blir Knut Jarle Nygård (mobil +47 90525895), som har god kjennskap til Piemonte etter mange 
tidligere besøk. 
Vi skal bo på Hotel Grappolo d’Oro sentralt i den idylliske Barolo-landsbyen Monforte d’ Alba. Monforte er 
en av de 11 Barolo-landsbyene og har i overkant av 2 000 innbyggere og rundt 45 Barolo-produsenter, hvor 
noen er av verdens beste. 6 av disse Barolo-produsentene har forøvrig Conterno i sitt etternavn. 

TURDETALJER
Dato   25.05. – 29.05.2022
Pris   NOK 14 250 (per pers. i dobbeltrom, inkl. frokost)
Enkeltroms-
tillegg   NOK 1 950

Prisen inkluderer …
… 4 overnattinger i sentrum av Monforte d’ Alba, Piemonte
 http://www.grappolodoro.net/
… turistskatter og avgifter
… reiseleder/guide/kjentmann under hele oppholdet
… inngang Barolo Boys Festival inkl. mange vinsmakinger
... Barolo Boys Festival-middag til en lang rekke Barolo-viner
… totalt 6 felles gode måltider inkl. kvalitetsdrikke 
... aperitiff og vinsmakinger
… buss tur/retur flyplass, lokal transport & sightseeing 

NB! Fly tur/retur Norge – Milano kommer i tillegg og ordnes av 
den enkelte. Ta kontakt hvis det er behov for hjelp til booking.

Turen blir arrangert når minst 20 er påmeldt. Maksimum 30 
reisende.

KONTAKTPERSON PÅMELDING
VINO CLUB AS v/Kjetil Blomvik
kjetil.blomvik@vinopiemonte.no

(+47) 905 96 754

KÅRET AV

L
O

N
ELY PLAN

E
T

THE
WORLD’S

TOP REGION
TO VISIT IN

2019



PROGRAM
 Torsdag 25.05: REISE/ANKOMST
    Fly til Malpensa, Milano, ordnes av den enkelte. Guiden tar direktefly med Norwegian  
   fra Oslo kl. 11:00 med Norwegian - lander kl. 13:40 på Malpensa. Lunsj på egenhånd.
   14:15 - Bussavgang fra Malpensa Lufthavn til hotell i sentrum av Monforte d’ Alba
   16:30 - Ankomst hotel Grappolo d’Oro i Monforte d’Alba - Tid på egenhånd
   19:30 - Felles middag med god drikke på fantastiske Le Case della Saracca, Monforte

 Fredag 26.05:  VINSMAKING, SIGHTSEEING OG FESTIVALMIDDAG
   10:00 - Frivillig vinsmaking hos Enoteca Mon Vino i sentrum av Monforte 
   Påmelding dagen før til reiseleder. - https://www.monvino.it/en/
   12:00 - Bussavgang fra hotellet til Alba
   13:00 - Felles lunsj med drikke på Ape Wine Bar i Alba sentrum
   Sablering av musserende magnum vinflasker - https://www.apewinebar.it/
   15:00 - Tid på egenhånd i Alba - Sightseeing, shopping m.m.
   15:45 - Bussavgang fra Alba til Barbaresco
   16:00 - Sightseeing i Barbaresco by
   17:00 - Bussavgang fra Barbaresco
   17:45 - Ankomst hotellet i Monforte d’Alba
   18:45 - Avgang fra hotellet for aperitif på Le Case della Saracca
   19:45 - En solid Barolo Boys Festival-middag med en rekke Barolo-viner på Moda

 Lørdag 27.05:  BAROLO BOYS FESTIVAL I MONFORTE D’ ALBA
   11:00 - 18:00 Barolo Boys Festival i gamlebyen i Monforte d’Alba (Saracca og Moda)
   Mulighet til å teste noen av verdens beste Barolo-viner samt flere andre viner  
   Tid og lunsj på egenhånd i Monforte d’Alba
   19:30 - Felles middag med god drikke på hotellets restaurant
   Utedans og musikk utenfor hotellet - Tid på egenhånd

 Søndag 28.05: SPASERTUR TIL BAROLO OG SIGHTSEEING I BAROLO OMRÅDET
   10:00 - Spasertur fra hotellet til Barolo by (90 minutter) for sightseeing og lunsj
   12:30 - Lunsj på Pizzeria Rosticceria Spacca Napoli i Barolo by
   https://www.spaccanapoli.online/
   15:00 - Bussavgang fra Barolo for sigthseeing i La Morra
   16:30 - Bussavgang fra La Morra
   17:00 - Ankomst hotellet i Monforte - Tid på egenhånd
   19:30 - Felles middag med god drikke hos hotellets nabo; In Piazza Pizza
   https://emayon.com/it-view.php?seo=in-piazza-541109

 Mandag 29.05:  HJEMREISE
   09:30 - Utsjekk og avreise med buss fra hotellet til Malpensa Lufthavn, Milano
   12:00 - Ankomst Malpensa flyplass
   Reiseleder tar direktefly med Norwegian kl. 14:00 og lander i Oslo kl. 16:40.

   FLYBILLETTER ORDNES AV DEN ENKELTE, TILPASSET BUSSAVGANG!

   Ta kontakt hvis det er behov for hjelp med booking av flybilletter! 

   Begrenset antall plasser!

   Små endringer i programmet kan forekomme!

   



BAROLO BOYS FESTIVAL
BAROLO BOYS FESTIVAL ...https://www.facebook.com/search/top?q=barolo%20boys%20in%20fuorigioco 
Arrangeres i Pinsen hvert år av fotballaget Barolo Boys. Vi disponerer ca 20 % av alle billettene til festival-
middagen hvor det vanligvis serveres 7 retter og 14 Barolo viner. Lørdag er det mulig å smake noen av 
verdens beste Baroloer samt mange andre viner. Her kan du få relasjoner til mange anerkjente vinmakere.

LE CASE DELLE SARACCA …(https://www.saracca.com/)
Deler av Barolo Boys Festivalen holdes på det som trolig er Piemontes mest fantastiske vinbar; Le Case della 
Saracca, rett ved siden av restaurant Moda (https://www.modavenue.eu/). Saracca skal vi innom flere ganger 
i løpet av turen. Eieren Giulio har brukt flere år og all sin lidenskap til å restaurere denne imponerende 
1000 år gamle bygningen ved å blande den middelalderlige stemningen med en personlig og fantasifull 
innretning. Stemningen er absolutt usedvanlig; en blanding av den mørke Middelalder og en postmoderne 
romantisisme. Et besøk i vingrotten og en runde i bygningen er obligatorisk. Dette må bare oppleves!

BY OG SELSKAPSINFO
ALBA BY, PIEMONTE
Hovedstaden i vinområdet Langhe i Cuneo provinsen. Kjent for hvit trøffel, fersken, Ferrero sjokolade og 
vinproduksjon. Byen har sitt navn fra før Kristus tid. Byen har 36 000 innbyggere og ligger 172 moh. Nord 
for Alba finner du Barbaresco, Nizza, Asti og Torino. Rett sør for Alba har du Barolo-området. Elven Tanaro 
renner gjennom dalen og Alba by. Byen har mange gamle bygg, kirker, restauranter og hyggelig gågate. 

VINO PIEMONTE AS ...(https://www.vinopiemonte.com/)
Selskapet har hittil investert i 15 hektar med attraktive eiendommer i Piemonte, hvor 12 hektar er heleide 
vinmarker som normalt produserer opp mot 100 000 DOCG vinflasker per år. Vino Piemonte AS er en av få 
som eier vinmarker i alle de beste vinregionene i Piemonte, som vinmarker i Roero, Barolo, Barbaresco og 
Nizza/Asti-områdene. Vinene er produsert under eget vinbrand; VINORY, i samarbeid med 7 lokale dyktige 
vinprodusenter og vinene kan bestilles på www.vinoimport.no og hentes på ditt lokale Vinmonopol. 
3 av selskapets villaer på vingårder, med totalt 52 sengeplasser, er ferdig renoverte og har nye 
svømmebasseng. Disse er utleid til feriegjester. Vino Club AS, som bl.a. arrangerer mat- og vinturer, er et av 
selskapets 7 heleide datterselskap. www.vinoclub.no 

REISELEDER KNUT JARLE NYGÅRD (mobil +47 90525895)
Knut Jarle Nygård for i Ålesund og jobber blant annet i Vino Bar, Ålesund www.vinobar.no. 
Han er godt kjent i Piemonte etter atskillige tidligere mat- og vinturer til området. 

    Ta med gode sko og klær etter værmeldingen. 

    Sjekk at ditt pass ikke er utgått på dato! 


