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    SÄL-resa Piemonte 19/9 – 25/9 2013 

      Piemonte med Alperna i bakgrunden 

Dag 1 (19/9) : Efter tidig utresa med flyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn samlas vi i Milano 

på förmiddagen.  Därefter gemensam transfer till Hotell Aleramo i Asti där vi bor 4 nätter. Efter 

incheckning träffas vi för att lära känna varandra och Jimmy berättar och visar bilder om Piemonte, Val 

d´Aosta och Valtellinas geologi, förutsättningar för vinproduktion, fåglar och växter. Detta ger oss lite 

av bakgrunden till vår vistelse här i Alpernas skugga. Därefter intar vi vår välkomstmiddag. 

 

Dag 2 (20/9) : Hela dagen ägnas år Cantine Gemma i Serralunga d´Alba. Här träffar vi vår vän 

vinmakaren och en av ägarna till vingården, Georgio Barbera, som tar oss med ut till några av sina 

odlingsplatser med dess olika terroirer. Här kan vi lära känna de Piemontesiska blå druvorna Nebbiolo, 

Barbera, Dolcetto och den gröna druvan Arneis i sin rätta miljö.  Efter besöket på de vackra kullarna 

provar vi Georgios viner tillsammans med lunchen. Det här besöket brukar ta nästan hela dagen och 

efter väl förrättat värv kör vi tillbaka till hotellet i Asti.  Kvällen är fri och på egen hand kan man strosa 

runt i den historiska stadskärnan. Efter den gedigna lunchen kan man ta in något lättare på en av de 

små mysiga italienska restaurangerna. Cattedrale di Santa Maria Assunta, byggd på 1300-talet är en av 

de största i Piemonte och byggd i Romansk-Gotisk stil.  

Dag 3 (21/9) : Efter frukost åker vi till det lilla familjeföretaget Voghera Luigi i Neive där vi ägnar 

förmiddagen åt vinprovning och en liten promenad bland gårdens vinrankor. Lunchen avnjuter vi på 

hans systers restaurang ”Carlin Carlota” också i Neive. Därefter åker vi till det stora anrika vinföretaget 

Fontanafredda i Serralunga d´Alba där vi får en guidad rundtur på det gamla jaktslottet. Här bodde 

Vittorio Emanuele II, som köpte egendomen till sin älskarinna Rosa som blev grevinnan av Mirafiore. 

1861 antog han titeln ”kung av Italien” och blev därmed den första kungen i ett enat Italien. Vi provar 

några viner av Fontanafreddas stora sortiment innan bussen tar oss åter till hotellet i Asti.   
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Dag 4 (22/9) : I dag ägnar vi förmiddagen åt tryffelsökning med hund och får ett litet smakprov på den 

exklusiva svampen. Därefter åker vi till byn La Morra som ligger på Piemontes högsta kulle och här äter 

vi lunch. Med panoramautsikten från La Morra ser vi ut över det kulliga landskapet och med lite tur 

svävar kungsörn över topparna. La Morra är sevärt och här kan var och en ströva runt i egen takt innan 

vi far till nästa berömda by, Barolo, där vi gör ett stopp och spankulerar runt. 

           

La Morra i gryningsljus 

Dag 5 (23/9) : Avresa till Aostadalen, som på franska heter Vallée d’Aoste och på italienska Valle 

d’Aosta. Vi intar vår lunch längs vägen. Efter lunchen besöker vi vingården Les Crêtes i Aymavilles, där 

vi provar vin och går upp på familjeföretagets  berömda vinkulle ”Côteau la Tour”.  Regionen är välkänd 

för sina vackra alper och vi kör fram mot Mont Blanc, detta fantastiska granitmassiv. Vi vänder innan vi 

kör över gränsen till Frankrike och nu åker vi till Varenna vid Lago di Como.  Här skall vi bo två nätter på 

Hotell Royal Viktoria. 

 

 

      Valle d´Aosta med Mont Blanc i bakgrunden 
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Dag 6 (24/9) : Avresa från hotellet i Varenna till Chiuro i Valtellina-dalen. Denna dal ligger i Lombardiet 

som gränsar till Schweiz. Vi skall besöka och prova viner på den berömda vingården Nino Negri. Efter 

provningen får vi en guidning i någon av de branta vingårdarna som hänger längs bergssluttningarna. 

Dessa branta sydsluttningar består av lös sandig lucker jord i perfekt solläge som ger bra förutsätt-

ningar för att odla druvor av god kvalitet.  Vid återkomsten till Varenna blir det en liten båttur på sjön 

innan vi intar vår avskedsmiddag på hotellet. www.royalvictoria.com 

                           

                               Några av Nino Negris viner 

 

  

    Lago di Como med Varenna  

 

Dag 7 (25/9) : Transfer till flygplatsen i Milano för färd hem. 
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Övrig information 

SÄL:s kontaktperson Kerstin Strömland  kerstin.stromland@telia.com 

Teknisk researrangör HUMMINGBIRD LIFESTYLE TRAVEL  

Reseledare Inger & Jimmy Stigh, WineStone, jimmy@winestone.se 

Pris  17.250 kr 

Anmälan f o m 8 februari 2013 till 

Ewa Bjurström, HUMMING TRAVEL DESIGNER 

ewa@hummingbird.se  

Mobil 0708-813681 

 

Följande ingår i resan 

SAS-flyg T o R Stockholm, Göteborg o Köpenhamn till Milano 

5 heldagars buss  

5 vinprovningar   

1 tryffelsökning 

1 båttur på Lago di Como 

6 frukostar 

4 lunch inkl.  dryck   

2 middagar inkl. dryck 

__________________________________________________________________________ 

Reservation för valutaförändringar, ytterligare flygskatter, höjda busskostnader p g a bensin 

eller dylikt 

Tillkommer ny italiensk turistskatt som kan variera mellan 1-4 Euro/person och natt. Denna 

måste betalas av var och en kontant till hotellen vid utcheckning. 

Dricks ingår ej 

Enkelrumstillägg  1.800 kr för hela resan 

Tillägg för sjöutsikt i Varenna 920 kr/rum (för båda nätterna). 


