
MAT- OG VINTUR TIL ALBA

PIEMONTE
5 DAGER I OKTOBER 2023

Vi gjentar suksessen fra tidligere år. Bli med den tidligere verdensmesteren på 50 km klassisk fellesstart, 
Odd-Bjørn Hjelmeset, på en flott tur til Piemonte. På turen kan du oppleve noen av de fantastiske 
omgivelsene ved å løpe en halvmaraton, hvis du vil. Odd-Bjørn blir med oss under hele turen. 
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. Det samme har en av verdens største gastronomiske skatter; den 
hvite trøffelen og vi skal innom årets Trøffelmarked. 
Området har en av verdens største konsentrasjon av Michelin-restauranter (43), og vi tar lunsj på en med 
kanskje italias beste vinkjeller. Piemonte er kjent for sterke mattradisjoner og Slow Food ble stiftet her i 
1986. Turen vil ta oss med til selve kjerneområdet for alt dette.
Dagene blir spekket med vinsmakinger, lunsjer og middager utenom det vanlige. Det blir også satt av tid til 
å nyte atmosfæren på egen hånd i Alba by. 
Reiseleder er sommelier Kjetil Blomvik, som har god kjennskap til Piemonte etter atskillige tidligere besøk.
Erfaringsmessig blir denne turen tidlig fullbooket med 30 personer. Ta kontakt snarest for spørsmål og 
booking.

TURDETALJER
Dato   20.10. – 24.10.2023
Pris   NOK 16 350 (per pers. i dobbeltrom, inkl. frokost)
Enkeltroms-
tillegg   NOK 1 950

Prisen inkluderer …
… 4 overnattinger i 4 stjerners hotell, Hotel I Castelli, sentralt i Alba 
 (https://hotel-icastelli.com/?lang=en) 
… turistskatter og avgifter
… besøk på 3 vingårder eid av Vino Piemonte AS
… reiseleder/guide sommelier Kjetil Blomvik 
… Odd-Bjørn Hjelmeset
… frivillig deltakelse halvmaraton 
… Michelin-restaurant med aperitiff i en fantastisk vinkjeller
… totalt 3 felles lunsjer og 4 middager inkl. god drikke 
… vinsmakinger
… inngang trøffelmesse Alba med solid vinsmaking
… buss tur/retur flyplass, vingårder, lokal transport & sightseeing 

NB! Fly tur/retur Norge – Milano kommer i tillegg. Ta kontakt 
hvis det er behov for hjelp til booking.
Begrenset antall plasser! Ta kontakt for spørsmål og booking.

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

(+47) 905 96 754
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PROGRAM
 Fredag 20.10:  REISE/ANKOMST
   Fly til Malpensa, Milano, ordnes av den enkelte. Reiseleder tar direktefly med   
   Norwewgian fra Oslo kl. 11:00 og lander kl. 13:40 på Malpensa, Milano.
   Lunsj på egenhånd. 
   14:10 - Felles bussavgang fra Malpensa flyplass til 4-stjerners hotell sentralt i Alba
   16:30 - Ankomst Hotel I Castelli - Innsjekk og tid på egenhånd i Alba by, Piemonte 
   19:30 - Felles middag med drikke på Fuori Citabiunda i Alba
   http://www.birrificiocitabiunda.it/it/fuori-citabiunda-alba.asp
   For de som ikke vil legge seg, kan baren Hemingway i gågata anbefales etter middag.

 Lørdag 21.10:  ALBABY
   09:00 - 15:00: Stort marked i Albas gater
   Tid til egenhånd med masse aktiviteter og mye folk i Alba sentrum.
   Shopping? Anbefaler kjøp av bl.a. vin, ost, skinke, salami og pasta.
   12:30 - Felles lunsj med god drikke på La Duchessa Pizzeria Ristorante i Alba
   https://consolepsp.com/la-duchessa-pizzeria-ristorante
   15:00 - Utdeling av startnummer i Teatro Sociale ”Giorgio Busca”, bak Cattedrale di  
   San Lorenzo i Alba sentrum for de som skal løpe halvmaraton 
   Den som ønsker det kan bruke dagen på egenhånd, men gi beskjed.
   19:30 - Middag m/drikke på hotellets restaurant i Alba - Hotel I Castelli
 

 Søndag 22.10:  HALVMARATON OG TRØFFELFESTIVAL
   08:30 - Felles avgang fra hotellet for de som skal løpe halvmaraton og fans
   09:00 - Startskudd halvmaratonløp (start og mål bak Cattedrale di San Lorenzo i Alba)
   Mye aktivitet i start-/målområdet, løpet mellom Alba - Barbaresco vises på storskjerm
   13:00 - Felles lunsj med drikke på sportsarenaen litt bak hotellet for hele gruppen
   Sports Hall i Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 2, Alba    
   15:30 - Inngang Trøffelfestival i Piazzetta Giovanni Falcone i Alba sentrum
   18:00 - Sabling av musserende vin på Ape Wine Bar, Alba - https://www.apewinebar.it/
   Den som ønsker det kan bruke dagen på egenhånd, men gi beskjed til reiseleder.
   19:30 - Felles middag med god drikke på Caffe Umberto, Alba - https://caffeumberto.it/

 Mandag 23.10:  SIGHTSEEING, MICHELIN-RESTAURANT OG VINGÅRDSBESØK
   09:30 - Avreise fra hotell
   10:00 - Sightseeing i Barolo og La Morra 
   12:30 - Aperitif i en av Italias beste vinkjellere og solid lunch med vinpakke på   
   Michelin-restauranten La Ciau del Tornavento i Treiso, Barbaresco. Må oppleves!
   16:45 - Kort besøk på Vino Piemonte-vingårdene Villa Vinory La Mandragola, Tenuta  
   il Sogno og Bricco di Nizza i Monferrato-/Asti-området.   
   18:15 - Avreise til hotellet med ankomst kl. 19:00
   20:00 - Middag med god drikke på L’Inedito Vigin Mudest i Alba
   https://www.lineditoviginmudest.it/
 

 Tirsdag 24.10:  HJEMREISE
   09:30 - Avreise med buss fra hotell til flyplassen Malpensa, Milano
   12:00 - Ankomst Malpensa flyplass
   Fly ordnes av den enkelte. Reiseleder tar direktefly kl. 14:00 med Norwegian og   
   lander i Oslo kl. 16:40. Flytider kan bli endret. 

    Mindre endringer i programmet kan forekomme. 
      Ta med gode sko!
     Husk å sjekke utløpsdato på ditt pass!



FESTIVAL OG
HALVMARATON

TRØFFELMARKED... (http://www.fieradeltartufo.org/)
I begynnelsen av oktober åpnet det 93. trøffelmarkedet i Alba som markerer starten for Alba’s hvite gull; hvit 
Alba trøffel. Hvit Alba trøffel kan omsettes for rundt NOK 50 000 per kg, men varierer fra år til år.

HALVMARATON T/R ALBA - BARBARESCO... (https://www.triangolosport.it/)
Dette årlige løpet har rundt 1 000 løpere fra hele verden. Kupert terreng på asfalt, grus og i vinmarker i 
fantastiske omgivelser (http://triangolosport.it). Start og mål i sentrum av Alba. 12 av turdeltakerne har   
deltatt i løpet også tidligere. 18 av 31 deltakere har vært med Vino Club på tur til Piemonte også tidligere. 
Noen turdeltakere kommer ikke til å delta i løpet, men vil hedre deltakerne i målområdet. 

MICHELIN-RESTAURANT, 
VINGÅRDER, BY & HOTELL

LA CIAU DEL TORNAVENTO... (https://www.laciaudeltornavento.it/en/)
1 stjerne i Michelin guiden. Restaurant i Treiso, Barbaresco-området. Fantastisk utsikt og en av 
Italias beste vinkjellere hvor vi skal ha omvisning og aperitiff før en del matretter med vinpakke.

VINGÅRDER VINO PIEMONTE AS ... (https://www.vinopiemonte.com/)
Vi besøker Vino Piemonte AS sine vingårder Villa Vinory Tenuta il Sogno, Bricco di Nizza og La Mandragola. 

ALBA BY, PIEMONTE
Alba er hovedstaden i vinområdet Langhe i Cuneo provinsen og er kjent for sin hvite trøffel, 
fersken, hasselnøtterm Ferrero sjokolade og vinproduksjon. Byen har sitt navn fra før Kristus tid. 
Den ligger 172 moh. og har 36 000 innbyggere. 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. I oktober 
er det høysesong med svært mange tilreisende fra både Italia og resten av verden. 

HOTEL-RISTORANTE I CASTELLI ... (https://hotel-icastelli.com/?lang=en)
4 stjerners hotell sentralt i Alba by. Frokost serveres i kjelleren og middag i øverste etasje. Bar og 
sittegruppe i resepsjonsområdet. Gratis bilparkering i kjelleren. Døgnåpen resepsjon. Fri Wi-Fi. 
Rommene har aircondition, 32” flatskjerm satelitt-TV, safe og minibar. Hotellet har treningsrom. 
Kundetilfredshet på 4,3 av 5 hos Google. 8,3 av 10 hos Booking.com. 8,8 av 10 hos Hotels.com.


