
MAT- OG VINTUR TIL MONFORTE

PIEMONTE
5 DAGER I SLUTTEN AV APRIL 2023

Bli med på en fantastisk tur til idylliske Monforte d’Alba i Piemonte, hvor vi skal bo. 
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 Michelin-restauranter (43 stk), og er kjent for 
sterke mattradisjoner. Slow Food bevegelsen 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 mulig å nyte atmosfæren på egen hånd. 
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. 
Reiseleder vil være sommelier Øyvind Tveit (mobil nr +47 954 34 490), som har god kjennskap til 
Piemonte etter atskillige tidligere besøk. 

TURDETALJER
Dato   27.04. – 01.05.2023
Pris   NOK 14 750 (per pers. i dobbeltrom, inkl. frokost)
Enkeltroms-
tillegg   NOK 1 950

Prisen inkluderer …
... 4 overnattinger på Grappolo d’Oro i sentrum av Monforte d’Alba
 (http://www.grappolodoro.net/indexIng.asp)  
... turistskatter og avgifter
... besøk på vingårder
... vinsmakinger
... Michelin-restaurant med aperitiff i en fantastisk vinkjeller
... totalt 3 felles-lunsjer og 4 middager inkl. drikke 
... aperitiff
... reiseleder/guide sommelier Øyvind Tveit
... 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 bestilling av flybilletter.

Begrenset antall plasser! Turen blir arrangert når minst 20 er 
påmeldt. Maksimum 30 reisende.

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

(+47) 905 96 754
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PROGRAM

 Torsdag 27.04:  REISE/ANKOMST
   Fly til Malpensa, Milano, ordnes av den enkelte (reiseleder tar direktefly fra Oslo kl.  
   11:00 med Norwegian og lander på Malpensa kl. 13:40) - Lunsj på egenhånd.
   14:15 - Bussavgang fra Malpensa lufthavn, til hotell Grappolo d’Oro i Monforte d’Alba
   16:45 - Ankomst hotellet - Innsjekk og tid på egenhånd
   19:30 - Felles middag med god drikke på Osteria dei Catari i Monforte d’Alba
   http://www.osteriadeicatari.com/

 Fredag 28.04:  SPASERTUR, VINSMAKINGER OG SIGHTSEEING I MONFROTE D’ALBA
   09:00 - Avgang fra hotell for spasertur til vinprodusenten Elio Grasso
   10:00 - Omvisning og smaking hos Elio Grasso i Monforte d’Alba
   12:00 - Spasertur fra Elio Grasso tilbake til sentrum av Monforte d’Alba
   13:00 - Lunsj med god drikke på Barolo Bar i Monforte d’Alba, rett bak hotellet  
    15:30 - Omvisning og smaking hos Conterno Fantino, på toppen av Monforte d’Alba 
   17:30 - Tid på egenhånd
   19:00 - Aperitiff og middag med god drikke på Le Case della Saracca i Monforte d’Alba
   med omvisning i vingrotten - https://www.saracca.com/
 

 Lørdag 29.04:  SIGHTSEEING ALBA OG VINSMAKING
   09:30 - Bussavgang fra hotellet for sightseeing i Alba by - Tid på egenhånd i Alba
   Stort marked i Alba hver lørdag formiddag
   12:30 - Lunsj med god drikke på Cortiletto i sentrum av Alba    
    http://cortilettodalba.it/?lang=en
   15:00 - Buss tilbake til hotellet - Tid på egenhånd
   16:30 - Frivillig Barolo-smaking hos Enoteca Monvino i sentrum av Monforte d’Alba
   https://www.monvino.it/en/    
   19:30 - Middag med god drikke på hotellets restaurant i Monforte d’Alba

 Søndag 30.04:  SIGHTSEEING BAROLO & BARBARESCO SAMT MICHELIN-RESTAURANT
   09:30 - Bussavgang fra hotellet for sightseeing i Barolo by 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! 
   16:30 - Sightseeing i Barbaresco by
   17:30 - Avreise til hotellet - Tid på egenhånd 
   19:30 - Felles middag med drikke på In Piazza, hotellets nabo i Monforte d’Alba
   https://emayon.com/it-view.php?seo=in-piazza-541109

 Mandag 01.05:  HJEMREISE
   09:30 - Utsjekk og avreise fra hotellet til flyplassen Malpensa, Milano
   12:00 - Ankomst Malpensa flyplass
   Reiseleder flyr direktefly med Norwegian kl. 14:00 - ankomst Gardermoen kl. 16:40

     Flytider kan bli endret. Fly ordnes av den enkelte. 

    Forbehold om at mindre endringer i programmet kan forekomme. 

      Husk å sjekke utløpsdato på passet!

     Ta kontakt snarest for spørsmål og booking!



BYER

MONFORTE D’ALBA
En idyllisk kommune i Barolo-området ca 500 moh i provinsen Cuneo i den italienske regionen Piemonte. 
Landsbyen har litt over 2000 innbyggere. Gamlebyen er over 1000 år gammel og området tilbyr mange gode 
vinprodusenter og restauranter. Her blir det hyggelige middager på bl.a. Le Case della Saracca.

ALBA BY, PIEMONTE
Alba er hovedstaden i vinområdet Langhe i Cuneo provinsen og er kjent for sin hvite trøffel, 
Ferrero sjokolade og vinproduksjon. Byen har sitt navn fra før Kristus tid. Den ligger 172 moh. og har 
36000 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, shoppingmuligheter og mange aktiviteter. 

MICHELIN, HOTELL, 
VINGÅRDER OG GUIDE

LA CIAU DEL TORNAVENTO ...(https://www.laciaudeltornavento.it/en/)
1 stjerne i Michelin guiden. Restaurant i Treiso i Barbaresco-området med flott utsikt og en av italias beste 
vinkjellere. Det blir aperitif & omvisning i vinkjeller før vi inntar en del retter med god vinpakke til lunsj. 

HOTEL GRAPPOLO D’ORO ...(http://www.grappolodoro.net/indexIng.asp)
Hotell med nyoppussede rom og beliggenhet midt i sentrum av Monforte d’Alba. Hotellet har bar og 
resturant samt 13 doble & 1 enkeltrom i tilleg til noen leiligheter.

VINGÅRDSBESØK
Vi skal spasere til anerkjente vinprodusenter som Elio Grasso (https://www.eliograsso.it/) og Conterno 
Fantino (http://www.conternofantino.it/), hvor det blir mulig å kjøpe med vin hjem. Det blir også en god 
vinsmaking hos Monvino (https://www.monvino.it/) i sentrum av Monforte d’Alba. 

REISELEDER, SOMMELIER ØYVIND TVEIT - mobil nr +47 954 34 490
Øyvind er daglig leder og medeier i Vino Bar, Ålesund og vinfaglig leder i Vino Piemonte AS. Øyvind har 
vært lidenskapelig opptatt av vin i mer enn 25 år og er også godt kjent innen vinens verden etter utallige 
turer til verdens vinområder. Han har lang erfaring som vinkonsulent, foredragsholder og vinskribent.

   Ta med gode sko og klær etter værmeldingen. 


