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MAT- OG VINTUR TIL ALBA

PIEMONTE
OKTOBER 2022

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 Michlin-restauranter, og er kjent for sterke
mattradisjoner. 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 vil være sommelier
Kjetil Blomvik, som har god kjennskap til Piemonte etter atskillige tidligere besøk.

TURDETALJER
Dato 		
Pris 		
Enkeltromstillegg

21.10. – 25.10.2022
NOK 14 450 (per pers. i dobbeltrom, inkl. frokost)
NOK 1 300

Prisen inkluderer …
… 4 overnattinger i 4 stjerners hotell, Hotel I Castelli
(https://hotel-icastelli.com/?lang=en)
… besøk på vingård i Barolo-distriktet
… reiseleder/guide Kjetil Blomvik
… gode historier fra Odd-Bjørn Hjelmeset
… deltakelse halvmaraton med lunsj & party
… 2 felles-lunsjer og 3 middager inkl. drikke
… inngang trøffelmesse Alba
… buss tur/retur flyplass, lokal transport & sightseeing
NB! Fly tur/retur Norge – Milano kommer i tillegg.

INFORMASJON OG PÅMELDING
VINO CLUB v/Kjetil Blomvik
post@vinoclub.no
905 96 754

PROGRAM
Fredag 21.10:
REISE/ANKOMST
			Fly til Malpensa, Milano, ordnes av den enkelte (reiseleder lander kl. 22:40
			
med KLM via Amsterdam)
			23:15 - Bussavgang fra Malpensa flyplass, til hotell i Alba
Lørdag 22.10:
ALBA
			09:00 - 15:00: Stort marked i Albas gater
			
Tid til egenhånd med masse aktiviteter og mye folk i Albas sentrum
			
Shopping. Anbefaler kjøp av bl.a. vin, oster, skinker, salamier og pasta.
			Lunsj på egenhånd
			15:00 - Utdeling av startnummer for de som skal løpe halvmaraton
			19:30 - Middag m/drikke på hotellets restaurant i Alba
Søndag 23.10:
HALVMARATON
			08:30 - Felles avgang fra hotellet for de som skal løpe halvmaraton
			09:00 - Startskudd halvmaratonløp
			13:30 - Felles lunsj med drikke på sportsarenaen, også for de som ikke løp
			16:30 - Inngang Trøffelfestival
			19:00 - Sabling og smaking av musserende vin på Ape Wine Bar
			
Den som ønsker det kan bruke ettermiddagen på egenhånd
			20:00 - Middag m/drikke på god restaurant i Alba
			
Mandag 24.10:
SIGHTSEEING
			09:30 - Avreise fra hotell
			10:00 - Sightseeing i Barolo og La Morra
			12:15 - Omvisning hos Barolo-produsenten Olivero Mario
			13:15 - Lunsj La Crota Ristorante, Roddi, med viner fra Olivero Mario
			
Vinprodusenten Lorenzo Olivero deltar på lunsjen
			15:45 - Sightseeing Barbaresco
			17:00 - Avreise til hotellet
			19:30 - Middag m/drikke på god restaurant i Alba
Tirsdag 25.10:
HJEMREISE
			06:30 - Avreise fra hotell til flyplassen Linate, Milano
			10:30 - Tidligste avreisetidspunkt fra flyplassen Linate, Milano
			
Fly ordnes av den enkelte
			
Reiseleder flyr kl. 10:50 med KLM via Amsterdam
			
Reisende via andre flyplasser i Milano må ordne transport t/r Piemonte selv.
			Forbehold om at mindre endringer i programmet kan forekomme.
			
Flytider kan bli endret.

FESTIVAL OG
HALVMARATON
TRØFFELMARKED

I oktober åpnes det 92. trøffelmarkedet i Alba som markerer starten for Alba’s hvite gull; hvit Alba trøffel.
Hvit Alba trøffel kan omsettes for rundt NOK 30 000 per kg.

HALVMARATON T/R ALBA - BARBARESCO

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. Noen turdeltakere kommer
ikke til å delta i løpet.

VINGÅRD OG STED
Olivero Mario … (http://oliveromario.com)
En relativt liten og nyetablert produsent (2003) med tilhold i Barolo-kommunen Roddi. Produserer
en meget interessant rekke svært uttrykksfulle viner som inkluderer alle de stedstypiske druene
Arneis (hvitvin) samt Dolcetto, Barbera og Nebbiolo. Det er i dag den sympatiske sønnen Lorenzo
Olivero som styrer virksomheten, og vi tror vi skal høre mye mer om ham i årene som kommer!
Lorenzo produserer også noen fantastiske Vinory-viner for Vino Piemonte AS. Lorenzo blir med
oss på lunsjen i Roddi mandag og vi besøker hans vingård rett før.
ALBA BY, PIEMONTE
Alba er hovedstaden i vinområdet Langhe i Cuneo provinsen og er kjent for sin hvite trøffel,
fersken, 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. Lørdager er det stort
torg med mange utstillere.

