
Ädla drycker: öl- och vinresa 
i Norditalien

Aostadalen och Piemonte

Följ med oss till våra hemtrakter i nordligaste Italien, på 
en upptäcktsresa bland mikrobryggerier, vingårdar, borgar 
och slott. Allt mot en fond av Alpernas högsta toppar.
Med på resan är vår vinkännare Astrid Thorpenberg som 
under många år ordnat vinprovningar och enogastro-
nomiska event samt vår ölciceron och tillika öldomare 
Cecilia Petersson. 

Program
Onsdag eftermiddag:
Från flygplatsen åker vi till den lilla medeltida byn Bard, 
med endast 132 invånare -vi känner dem alla, och vårt 
fyrstjärniga hotell Ad Gallias inrymt i en varsamt renove-
rad historisk byggnad.

Onsdag kväll:
Välkomstskål med något lätt att äta innan det är dags att 
gå och lägga sig för en god natts sömn.

Torsdag morgon:
Vi börjar dagen i behagligt tempo med en frukostbuffé och 
en historisk promenad längs den romerska vägen, som 
leder rakt igenom byn. Vi får titta in i några av de säregna 
husen och höra den spännande berättelsen om när folket 
i lilla Bard höll en förvånad Napoleon stången i dagar. 

Torsdag förmiddag:
På andra sidan åsen, som utgör naturlig gräns mellan 
vår dal och Piemonte, ligger staden Biella med det anrika 
ölbryggeriet Menabrea.

Dagar

5

Reslängd: 5 dagar
Pris: från 11.500 SEK
När: 4-8 oktober 2017
Min-max personer: 10-20

Ingår: flyg, transfer, boende, måltider, entréavgifter,  vin -eller 
ölprovning samt guidning av TheAlps.

Days

1
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Lunch blir det förstås på Menabreas egen restaurang, där menyn är komponerad i harmo-
ni med den gyllene brygden.

Torsdag eftermiddag och kväll:
Vi styr mot Carema och välkända Nebbiolo-marker där vintillverkningen fortfarande är 
småskalig och hantverksmässig. Det är inte för inte som vinerna härifrån går under nam-
net Bergsnebbiolo, vinrankorna klättrar mödosamt upp i terrasser längs med de branta 
alpväggarna. Här besöker vi byns gemensamma druvpress och vandrar längs med de 
antika vinvägarna till en av vinbönderna som bjuder in oss på middag – hemlagad mat och 
välkryddade historier utlovas! 

Fredag morgon: 
I Aostadalen ligger slott och borgar från olika tidsepoker tätt. Slottet i Fenis, nämns för 
första gången i historiska källor så tidigt som år 1242, och ett besök i dess imponerande 
slottssalar blir dagens första programpunkt. 
I den klassiska alpbyn Courmayeur väntar äventyr på riktigt hög höjd. Sky Way Montebi-
anco tar oss upp på Mont Blancs sydsida. Vi gör en paus på mellanstationen på 2.173 m, 
i den så kallade vinkällaren, där vi får bekanta oss med vin från Europas högst belägna 
odlingar. De som vill åker sedan ända upp med kabinbanan till Punta Helbronner, 3.466 
m, och en hänförande utsikt över en imponerande del av Alperna. Väl tillbaka på fast mark 
väntar oss ett dukat lunchbord.

Fredag eftermiddag:
När vi ändå är i närheten får vi ju inte missa två av dalens mest säregna vingårdar, L’En-
fer, ”helvetet”, där Påven sägs ha en egen lott och Cave de Morgex et La Salle som odlar 
den autoktona druvan Prie Blanc, på den i vinsammanhang smått svindlande höjden av 
1200 m över havet.

Fredag kväll:
Tillbaka i Bard blir det vinprovning med Astrid i Ad Gallias behagfulla lokaler följt av mid-
dag på hotellet. 

Lördag morgon och förmiddag:
Idag utforskar vi Alpernas Rom, Aosta, grundad av kejsare Augustus år 25 före Kristus. 
Stadskärnan innanför den välbevarade ringmuren är bilfri och inbjuder till promenader i 
maklig takt bland sevärdheter som den romerska amfiteatern och katedralen från 1100-ta-
let.

Lördag eftermiddag:
När butikerna stänger för siesta samlas vi på gågatan vid vår favoritbar Bottegaccia för 
en traditionell italiensk aperitivo med mousserande och tilltugg innan vi lunchar på en av 
stadens mysiga restauranger.
Under eftermiddagen får vi mer tid för Aostas många butiker och caféer. Vi återsamlas vid 
det familjedrivna och innovativa bryggeriet Birra Aosta där vi får en guidad rundvandring i 
tillverkningen och avsmakning av de olika produkterna.
Väl hemma i Bard är det dags att sammanfatta områdets ölutbud. 

Program
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Ett sejdelkast från vårt hotell ligger La Casa Ciuca, ”det berusade huset”, där Cecilia pre-
senterar ett urval av områdets mest spännande ölsorter. Middag äter vi i hos vännerna i 
Casa Ciuca.

Söndag morgon och förmiddag: 
En sista härlig frukostbuffé såklart och därefter besök på Forte di Bard. Detta imponeran-
de fort har en lång och inte helt känd historia. Troligen låg det en befästning här redan 
under förromersk tid. Idag hyser fortet ett museum. Här finns en permanent tvärveten-
skaplig berättelse om Alpernas olika sidor geologi, geografi, flora, fauna, etnologi och så 
vidare. Samtidigt pågar flera temporära utställningar. 

Söndag eftermiddag:
”Merenda Valdostana” med lokala delikatesser på vår egen Vineria i Pont Saint Martin 
Enoteca Roma 5. Här passar vi förstås också på att beundra den över 2000 år gamla 
romerska bron. Denna, en av världens största och bäst bevarade antika valvbroar, utgör 
såväl visuell som mytologisk fond åt staden.
Nu har vi redan kursen inställd söderut och bussen tar oss vidare mot flygplatsen.

Program

Kontakt

marta@thealps.com

mobil +46 705 77 13 05

italien +39 347 99 88 404

linnea@thealps.com

mobil +46 703 01 70 16

italien +39 348 72 74 440
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