
MAT- OG VINTUR AKSJONÆRER

PIEMONTE
MAI 2022

På denne turen tilrettelagt for aksjonærer i Vino Piemonte AS med venner, kan du oppleve noe av 
det fantastiske Piemonte har å by på. 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. Området har en av verdens største konsentrasjon av Michlin-restauranter (46 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. 
På turen skal vi innom flere av Vino Piemonte AS sine villaer og vinmarker/vingårder. 
En Norsk sommelier ansatt i Vino Piemonte AS blir med som reiseleder, som har god kjennskap til 
Piemonte etter mange tidligere besøk. 
Vi skal bo på 4-stjerners hotell i Alba. 
Begrenset antall plasser. Forbehold om mindre endringer i programmet.

TURDETALJER

Dato   12.05. – 16.05.2022
Pris   NOK 13 900 (per pers. i dobbeltrom, inkl. frokost)
Enkeltroms-
tillegg   NOK 2 600

Prisen inkluderer …
… 4 overnattinger i 4 stjerners hotell i Alba, Piemonte
… besøk og vinsmakinger på mange vingårder
… reiseleder/guide/sommelier
… lunsj m/drikke på restaurant med 1 stjerne i Michelin guiden
... picnic lunsj med vinsmaking på vingård
… totalt 6 felles gode måltider inkl. kvalitetsdrikke 
… buss tur/retur flyplass, lokal transport & sightseeing 

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

KONTAKTPERSON
VINO CLUB v/Kjetil Blomvik

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

Torsdag 12.05: REISE/ANKOMST
    Fly til Malpensa, Milano, ordnes av den enkelte (mange lander kl. 22:40   
   med KLM via Amsterdam)
   23:15 - Bussavgang fra Malpensa til 4-stjerners hotell i Alba
   
Fredag 13.05:  VINGÅRDSBESØK
   10:00 - Avreise med buss fra hotellet
   10:45 - Besøk på vingården Tenuta il Sogno 
   11:30 - Besøk og vinsmaking på vingården Franco Mondo
   13:15 - Omvisning og picnic lunsj m/vinsmaking på vingården La Gironda  
   15:45 - Besøk på vingården Bricco di Nizza
   16:30 - Besøk på vingården La Mandragola
   17:00 - Avreise tilbake til hotellet - Tid på egenhånd
   19:30 - Middag m/drikke på flott restaurant i Alba

Lørdag 14.05:  BARBARESCO
   10:00 - Avreise med buss fra hotellet til Barbaresco-området
   10:15 - Besøk på vingården Serragrilli, Neive, Barbaresco
   11:00 - Besøk med vinsmaking på vingården Ressia i Neive, Barbaresco
   13:00 - Aperitif og lunsj på Michelin-restauranten La Ciau del Tornavento  
   16:00 - Besøk med vinsmaking på vinslottet Castello di Neive
   17:30 - Sightseeing i Barbaresco by
   18:30 - Avreise til hotellet
   19:30 - Middag på hotellets restaurant i Alba

Søndag 15.05:  SIGHTSEEING
   09:30 - Avreise med buss fra hotellet
   10:00 - Sightseeing i Barolo by og i La Morra
   12:15 - Besøk og omvisning på vingården Olivero Mario v/Lorenzo Olivero
   13:15 - Lunsj på La Crota, Roddi, m/viner fra Lorenzo Olivero som blir tilstede
   15:30 - Tilbake til hotellet - Tid på egenhånd i Alba
   18:00 - Avreise fra hotellet til Monforte d’Alba via selskapets Barolo vinmarker
   19:00 - Sightseeing i idylliske Monforte d’Alba
   19:30 - Aperitif og middag med drikke på fantastiske Saracca i Monforte
   22:30 - Avreise tilbake til hotellet
      
 Mandag 16.05:  HJEMREISE
   06:00 - Avreise med buss fra hotell til flyplassen Linate, Milano
   09:00 - Ankomst Linate Flyplass, Milano - Fly ordnes av den enkelte
   Reiseleder tar fly kl 10:50 med KLM via Amsterdam

   Små endringer i programmet kan forekomme!



MICHELIN RESTAURANT
OG VINGÅRDER

LA CIAU DEL TORNAVENTO ...(https://www.laciaudeltornavento.it/en/)
1 stjerne Michelin guiden. Restaurant i Treiso i Barbaresco-området med flott utsikt og kanskje 
Italias beste vinkjeller. Det blir aperitif og omvisning i vinkjelleren før en god del retter og viner. 

VINGÅRDER VINO PIEMONTE AS ... (https://www.vinopiemonte.com/)
Turen går innom selskapets vingårder Tenuta il Sogno, Bricco di Nizza, La Mandragola og 
Serragrilli samt noen av selskapets vinmarker, bl.a. i Barolo. Vi skal også innom flere av de som 
produserer vin for selskapet for omvisning og vinsmaking; Franco Mondo, La Gironda, Olivero 
Mario, Ressia og Castello di Neive. 

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, 
flotte restauranter, hyggelig gågate og mange aktiviteter. 

VINO PIEMONTE AS ...(https://www.vinopiemonte.com/)
Selskapet har hittil investert i 14 hektar med attraktive eiendommer i Piemonte, hvor 12 hektar er 
heleide vinmarker som normalt produserer nesten 100 000 DOCG vinflasker per år. 
Vino Piemonte AS er en av få produsenter som eier vinmarker i alle de beste vinregionene i 
Piemonte, slik som vinmarker i Roero, Barolo, Barbaresco og Nizza/Asti-områdene. Vinene er 
produsert med selskapets eget vinbrand; VINORY, i samarbeid med flere lokale dyktige 
vinprodusenter. 
Tre av villaene er ferdig renoverte og med nye svømmebasseng. Disse er utleid til feriegjester, men 
aksjonærer kan booke først. Vino Piemonte AS har ingen gjeld på eiendommene i Italia.
Eiendommene blir besiktiget i løpet av turen.


