Wijnreis
2019

Piëmonte
eens anders
bekeken…
Van donderdag 10 oktober t.e.m. maandag 14 oktober

Programma
Donderdag 10 Oktober
Vliegreis van Brussel Zaventem naar Milaan Malpensa
We vertrekken met de bus richting Gattinara, onderweg verorberen we nog snel even een Italiaans ontbijt (Koffie of thé met
een typische brioche).
We starten de reis met een bezoek aan een wijnhuis in Gattinara, gekend voor zijn fluweel rode en elegante Nebbiolo wijnen
met een vulkanische ondergrond.
Na de lunch rijden we verder en bezoeken we het gekende huis van Alessi.
We zetten de tocht verder richting de Foresteria om deze lange dag af te sluiten.

Vrijdag 11 Oktober
Op vrijdag voorzien we dit jaar eens iets totaal anders.
In Alto Piëmonte kennen we ondertussen de appellaties Gattinara DOCG (op de R-oever) en Ghemme DOCG (op de L-oever).
Nu gaan we op zoek naar het volgende en wegen we de volgende appellaties af tegen elkaar…
-

Bramaterra DOC & Lessona DOC (Beiden gelegen op de R-oever)

VS
-

Boca DOC, Fara DOC & Sizzano DOC (Allen gelegen op de L-oever)

De wijnen van deze appellaties hebben alvast 1 ding gelijk… Nebbiolo – Croatina – Uva Rara – Vespolina
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Zaterdag 12 Oktober
Op zaterdag bekijken we eens wat Valle d’Aosta te bieden heeft op gebied van de wijnen. We bezoeken de appellatie die op de
grens ligt van Piëmonte en Valle d’Aosta, nadien gaan we langs de enige appellatie waar de druif Erbaluce in de appellatie naam
mag gebruikt worden nl. Erbaluce di Caluso DOC.

Zondag 13 Oktober

Op zondag staat alles in teken van de truffel, maar hier willen we jullie allen
volledig verrassen…

Maandag 14 Oktober
Op deze laatste dag, alvorens we huiswaarts keren voorzien we nog enkele leuke
bezoeken, waaronder de “Sacra di San Michele”, Bezoek aan Turijn, lunch of diner
in de Casa Piëmontese en uiteraard om echt af te sluiten… een wijntje… we gaan
nog even langs de appellatie Collina Torinese DOC.
’s Avonds vliegen we terug

Prijs: 795,00 € p.p. (op basis van 2 personen per kamer)
Inbegrepen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dossierkosten
Vervoer ter plaatse
Alle overnachtingen met ontbijt
Extra ontbijt op donderdag ochtend
Lunch alle dagen + water bij de lunch
Diner alle dagen + water bij de diners
Alle bezoeken aan wijnhuizen, musea & andere
Uitgewerkt programma met programmaboekje (dit krijgen jullie begin september)

Niet inbegrepen:
•
•
•
•

Vliegtickets heen & terug (dit regelen we na betaling van het voorschot)
Dranken tijdens de lunch onderweg & diners de hotels
Annulatieverzekering
Eventuele taxi in België naar de luchthaven op dag 1 en van de luchthaven bij thuiskomst

Singeltoeslag: +150€
Heb je nog vragen of wens je in te schrijven op deze wijnreis van Vini Fratelli Ranft, stuur een mailtje naar vini@ponas.be met
als onderwerp wijnreis september 2019. De volgorde van het programma kan gewijzigd worden.
Tot dan
Reinhold
Vini Fratelli Ranft
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