Ädla drycker: öl- och vinresa i Norditalien
Aostadalen och Piemonte
Dagar

5

Pris: från 13.500 SEK
När: 10-14 oktober 2018
Ingår: flyg från utvalda flygplatser, transfer, boende, måltider, entréavgifter, provningar samt guidning av TheAlps.
Denna resa går att skräddarsy efter dina och din grupps
önskemål och går att genomföra såväl vår som höst.

Resan

Boendet

Med på resan är vår vän och vinkännare Astrid Thorpenberg som under många år annordnat vinprovningar och
enogastronomiska resor.

Benvenuti!

Följ med oss till våra hemtrakter i nordligaste Italien, på
en upptäcktsresa bland medeltida byar, heroisk vinmakning och mikrobryggerier. Allt mot en fond av Alpernas
högsta toppar.

Vi kommer att klättra mellan vinrankor av den ädla nebbioloduvan, besöka italiens äldsta, ännu i bruk, ölbryggeri, förundras över den romerska staden Aosta och ta oss
en bra bit upp på Mont Blanc.

Mail: sales@thealps.com • Phone +46 8 556 976 10

Bor det gör vi i den lilla medeltida byn Bard, med
endast 132 invånare -vi känner dem alla, på vårt fyrstjärniga hotell Ad Gallias, inrymt i en varsamt renoverad
historisk byggnad. Vinkällaren och SPA-avdelningen är
en upplevelse i sig.

Programförslag
Onsdag
Ankomst till Milano och bekväm busstransfer till Aostadalen. Välkomstbubbel på vår egen
Enoteca Roma 5, beläget på vägen upp mot den 2000 år gamla romerska valvbron som
utgör visuell och mytologisk fond åt den lilla staden Pont-Saint-Martin.
Vi checkar in på vårt mysiga hotell i Bard där vi också äter middag.
Torsdag
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 och
förargad Napoleon stången i dagar.
På andra sidan åsen, som utgör naturlig gräns mellan vår dal och Piemonte, ligger staden Biella där vi får bekanta oss med Italiens förstfödda öl, Menabrea, och ser hur den
anrika fabriken fungerar. Lunch på Menabreas egen uppskattade restaurang, naturligtvis
med öl som krydda i maten, såväl som i glaset.
Vi styr mot Carema och välkända nebbiolomarker där vintillverkningen fortfarande är
småskalig och hantverksmässig. Det är inte för inte som vinerna härifrån går under
beteckningen Bergsnebbiolo, rankorna 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
I Aostadalen ligger slott och borgar från olika tidsepoker tätt. I slottet i Verres tas vi på en
tidsresa bland kungar, baroner och svartkonst.
I den klassiska alpbyn Courmayeur väntar oss äventyr på riktigt hög höjd. Den futuristiska kabinbanan Sky Way tar oss upp på Mont Blancs sydsida. Vi gör en paus på mellanstationen på 2173 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, 3466 m, och en hänförande utsikt över italienska, franska och schweiziska toppar.
På eftermiddagen besöker vi vingården Les Crêtes. Familjen Charrère har levt och livnärt
sig här sedan 1700-talet, först som bönder och mjölnare, senare som vinmakare.
En enkel middag, kanske en stenugnsbakad pizza, på en trevlig trattoria nära vårt hotell
får runda av dagen.
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Programförslag
Lördag
På morgonen besöker vi Fortet i Bard. Detta imponerande fort har en lång och inte helt
känd historia. Troligen låg här en befästning redan under förromersk tid. Idag hyser fortet
ett museum som på ett kreativt sätt berättar om ett berg som upplevts och förvandlats av
människan.
På eftermiddagen upptäcker vi Alpernas Rom, Aosta. Centrum innanför den välbevarade
stadsmuren är bilfri och inbjuder till promenader i lugn takt bland sevärdheter som den
romerska amfiteatern och katedralen från 1100-talet, tillsammans med stadens många
butiker och kaféer. Vi möts på en bryggbar där vi får en guidad rundtur i produktionen
och smaka av de olika ölsorterna före middagen på samma plats.
Söndag
Efter frukost är det dags att packa ihop resväskan. Vi gör ett sista besök på Pianta Grossa hos Luciano, som sa upp sig från sitt kontorsjobb för att vänligt och tålmodigt ta hand
om de hundraåriga vinstockarna bakom familjens hus. Vi tittar in i vinkällaren, smakar av
mat och dryck från gården och kanske blir vi till och med visade grottan, mitt i vinfältet,
där vin, ost och korv gömdes under kriget.
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