
Utsikt fra hotellet Cadellupo Restauranten på Cadellupo

Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.

Invitasjon til Mat og vintur til Piemonte i
Italia
Chers Confrères

Hjertelig velkommen til høstens vakreste eventyr som er vår mat og
vintur til Piemonte i Italia.  I Samarbeid med SoloBarolo har vi satt
sammen et tettpakket og fantastisk program over 4 dager i Piemonte

Turen er for personer som ønsker å oppleve mat –og vinkulturen i Italia.
Lonely Planet kåret nylig Piemonte til «The world´s top region to visit in
2019». Området er også blitt en del av UNESCO. Vi skal besøke bl.a.
slottet i Barolo by og spise på slottet i Grinzane Cavour som er spesielt
verneverdige bygninger. Vi skal innom den hyggelige byen Alba hvor
det er mulig å besøke butikker og handle med noe hjem. Vi skal besøke
og smake Barolo fra 5-6 av de viktigste distriktene som La Morra,
Serralunga d´Alba, Monforte d´Alba, Barolo, Grinzane Cavour og Diano
d´Alba.  

Program for turen

 Lørdag 21 september
 

avg. 10.55 Torp Sandefjord
ank. 13.20 Bergamo Milano 

https://app.sender.net/campaigns/browser_preview/


14:30
Avreise fra Milan Bergamo med buss. Det blir servert en enkel, men

smakfull tradisjonell panini.

17:30
Ankomst Hotel Ca del Lupo, (http://www.cadellupo.it/). Det vil bli servert

en aperitiff før alle får tildelt rom.

19:00
Vi møtes for en aperitiff og smaking av den lokale smusserende vinen

Alta Langa. Vi får besøk av en vinbonde som forteller litt om Alta Langa
før middagen.

20:00
Middag i restauranten hos Ca’ del Lupo. I denne restauranten samles de

lokale vinbøndene for en uformell middag og prat etter en lang dag i
vinkjelleren.

 Søndag 22 september

08:30
Frokostbufféet.

10:00
Avreise med buss til Alba. Det vil være mulighet til å vandre rundt i Alba

by, besøke trøffelmarkedet, shoppe og ta noe forfriskende før lunsj.

12:30
Lunsj på La Piola som ligger midt i Alba by. La Piola ligger på Piazza

Duomo og er  
brasseridelen til den verdenskjente 3-stjerners Michelin restauranten

Piazza Duomo.

16:00
Avreise med buss til Mario Giribaldi (http://www.vinigiribaldi.it/) som

ligger i Rodello, kun tre minutter fra hotellet. Vi møter Mario Giribaldi og
får mulighet til å smake hans utvalg av lokale viner. Han får flere og flere

viner som produseres økologisk.  

20:00
Middag på Fontanazza i La Morra.  

 Mandag 23 september

 08:30
Frokostbufféet.

10:00
Avreise med buss til Erbaluna (http://erbaluna.it/index.php/en/) hvor vi
møter eieren Andrea Oberto. Erbaluna ligger i Annunziata La Morra.



Alle Erbaluna sine viner er økologiske.  

13:00
Lunsj på Osteria More é Macine som ligger i La Morra. Før lunsj går vi til

Piemontes beste utsiktsplass, Piazza Belvedere.  

15:00
Etter lunsj spaserer vi til Marcarini som har sin vinkjeller i La Morra by.

Vi skal smake oss gjennom både hvite og spesielt hans røde – og
sammenligne de to kjente Barolo marker La Serra og Brunate.

20:00
Middag hos Alessandria Bovio (http://www.ristorantebovio.it/ita/).

Hennes restaurant ligger fantastisk til med en utrolig utsikt over hele
Barolo distriktet. Hun er også vinmaker og lager sine egne viner. Det er

laget en meny spesielt tilpasset hennes viner.  

 Tirsdag 24 september

09:00
Frokostbufféet.

10:00
Fritid, avslapping og en smakfull lunsj på terrassen til Ca del Lupo.

12:00
Avreise med buss til flyplassen Milan Bergamo. 

 
 

avg. 17.20 Bergamo Milano ank. 19.50 Torp Sandefjord 

Pris for oppholdet i Italia er kl. 9.850,- pr. person dekker alle kostnader
forbundet med transfer, overnatting, 4 lunsjer, 3 middager, alle besøk og
smakinger samt vin til alle måltider.  

Reisen kostnad betales inn i sin helhet 25 mai men skulle noe uforutsett
skje vil pengene returneres. 

Det eneste dere må ordne selv er flybillettene fra Torp til Bergamo med
Ryanair.  Avreise lørdag 21 september kl. 10:55



Påmelding via følgende link innen 20 mai  PÅMELDING

Vi har foreløpig booket 10 dobbeltrom og det fungerer etter først til mølla
prinsippet. Skulle vi bli flere enn 20 så regner vi med at det lar seg
ordne.

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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