
Piemonte - Landet vid bergets fot

Den historiska huvudstaden Turin

Dagar

4

När: 6 - 9 oktober 2018
Ingår: flyg enligt förslag, transfer flygplats t/r 
samt till utflykt i Roero, boende delat dubbelrum, 
konferensanläggning, luncher (2 st), middagar 
(3 st), skattjakt, tryffeljakt, vinprovning (1 st) , 
guidning och assistens av Thealps (2 guider) plus 
assistans och guidning på plats av lokal organi-
sation.

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

Flyg 
Direktflyg med Blue Air Stockholm-Turin för hela gruppen 
enligt tider nedan:

Stockholm – Turin 15:30 -18:30

Turin – Stockholm 11:00 – 14:00

Piemonte är en grön och frodig region med sköna kullar, stora 
och små skogsområden, Alperna mot norr som når impone-
rande höjder och överallt vidsträckta vinmarker. Här görs någ-
ra av Italiens, för att inte säga världens, bästa viner.

Området är rikt på gastronomiska upplevelser. Maten är ro-
bust och regionen är känd för att vara tryffelns förlovade land. 
Dessutom kommer de kända brödpinnarna, grissini, härifrån.

Turin är Italiens första huvudstad och huserade Italiens kung-
liga familj. Det kungliga arvet, är en av grunderna till att sta-
dens historiska kärna finns med på UNESCOs världsarvslista.



Lördag
Ankomst och kort transfer till centrum av Turin och 1700-talspalatset som inrymmer vårt hotell, 
Torino Piazza Carlina.
Vi samlas för en klassisk torinesisk aperitivo, drink innan maten, innan vi tar för oss av den väl-
smakande middagsbuffén. 

Söndag
Härlig hotellfrukost.
Idag ligger tyngdpunkten på konfererande med paus för en rolig skattjakt i lag genom staden 
då vi samtidigt upptäcker Turins många olika ansikten. Lunchen, i form av en buffé, kommer att 
dukas fram i anslutning till konferenssalen. På eftermiddagen är det inplanerat en kaffepaus.
Kvällens restaurang ligger vid idylliska Pofloden och vi tar oss dit med en  härlig promenad från 
hotellet eller med hjälp av lokaltrafiken.

Måndag
Direkt efter frukost åker vi på utflykt till Roero och det namnkunniga vindistriktet Langhe. Hit 
tar det inte mer än en timme med vår buss.  Väl framme delar vi igen upp oss i olika lag för 
vandring och så blir det tryffeljakt för alla lag med tryffelhundar och -jägare. Chansen stor att 
hunden hittar ”det vita guldet” tryffel! Paus för drink med tilltugg och provning av tryffelpro-
dukter med lokal vinproducent.
Vi vandrar vidare till Agriturismo le Querce del Vareglio där det blir lunch med avsmakning av 
lokala viner av Nebbiolo, samma druva som återfinns i Barolo och Barbaresco. Bussen hämtar 
vid restaurangen.
Åter i Turin föreslås ett snabbt ombyte för att sedan gå ut en sväng på stan tillsammans med 
torinesarna på väg hem från sina arbetsplatser. Om man är intresserad av att se närmare på 
någon av Torinos sevärdheter, står vi till tjänst med att ordna det.
Middag blir det på hotellet.

Tisdag
En god frukost får avsluta besöket denna gång.
Avfärd med buss till flygplatsen.

Programförslag
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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

https://www.nh-collection.com/it/hotel/nh-collection-torino-piazza-carlina
http://www.roeroturismo.it/%20
http://www.lequercedelvareglio.com/

