
Nebbiolo, en av världens mest ansedda druvor, står i fokus när vi beger oss till 

Piemonte i norra Italien. Vi ska även hinna med att lära oss göra pasta, gå på 

tryffeljakt och mycket mer. Mina damer och herrar, välkomna att följa med oss 

 

 

 

 



Dag 1, torsdag 3 oktober, Stockholm-Milano 

Vi tar morgonflyget från Arlanda och landar i Milano redan vid tolv så att ni får 

hela eftermiddagen på er att upptäcka vad staden har att erbjuda. Hotel Dei 

Cavalieri där vi bor ligger precis intill katedralen, perfekt läge! På kvällen 

sammanstrålar vi för en drink och sedan väntar middag ”extra allt” på 

Boccondivino. Jag lovar att ingen går hungrig därifrån! 

Dag 2, fredag 4 oktober, Milano-Barolo 

Efter frukost lämnar vi Milano och åker mot Piemonte och byn Barolo där vi ska 

bo tre nätter, lämpligt nog på Hotel Barolo. Innan vi checkar in på hotellet 

passar vi på att rivstarta med ett första vingårdsbesök hos en av mina 

Piemontefavoriter, Renato Ratti i La Morra. Här görs Barolo i världsklass som vi 

självklart får provsmaka efter rundturen. 

 

 

Efter besöket åker vi till hotellet och checkar in för att sedan bege oss till nästa 

vingård. På Marrone spenderar vi eftermidagen och kvällen med att prova viner 

samtidigt som vi lär oss laga till en klassisk piemontesisk fyrarättersmeny som vi 

naturligtvis också äter när vi fått ihop den  

Dag 3, lördag 5 oktober, Piemonte 

Förmiddagen spenderar vi i Alba där ni får tid att på egen hand strosa i stan, 

besöka marknaden, kanske köpa lite nyskördad tryffel och äta lunch innan vi 

åker till La Neive i Barbaresco där vi besöker den pyttelilla, traditionella 

vingården Cantina del Glicine som gör viner från himmelriket för den som 

uppskattar Nebbiolo. Fantastiskt söta etiketter på flaskorna ingår också: 



 

Efter detta passar vi på att stanna i själva byn Barbaresco där vi äter middag och 

dricker lite gott på en av byns mysiga restauranger. 

Dag 4, söndag 6 oktober, Piemonte 

En tidig morgon i skogen med tryffeljägaren Mario och hans hundar väntar 

denna söndag. Oavsett om vi hittar någon tryffel eller inte avslutas jakten med 

en härlig brunch bland vinrankorna med skinka, ostar och säkerligen en skvätt 

vin… 

På eftermiddagen åker vi till ett riktigt gammalt vinslott, Marchesi Alfieri, i 

regionen Asti. Vi byter Nebbiolo mot Barbera och får en vacker rundtur på 

slottet. 

 

På kvällen äter vi middag på vårt hotell i Barolo och samlar intrycken vi fått 

under våra dagar i ett av världens vackraste vinområden. 



Dag 5, måndag 7 oktober, Piemonte-Stockholm 

Packade och glada åker vi efter frukost mot Milano och flygplatsen. Vi hinner 

naturligtvis ett glas mousserande i Ferraribaren innan det är dags att gå ombord 

och sätta kurs mot Stockholm igen.  

Vad säger ni, vill ni verkligen missa detta??? 

 

Resans pris är 18 760 kr per person och då ingår: 

- Flyg tur och retur Arlanda-Milano 

- All transfer på plats i Italien 

- Fyra hotellövernattningar i dubbelrum med frukost (enkelrumstillägg 

2250 kr) 

- Fyra middagar med vin 

- Alla aktiviteter och vingårdsbesök med provningar i programmet 

- Många glada skratt, vackra vyer och nya vänner 

En anmälningsavgift om 6 600 kr per person ska betalas senast 31 januari, först 

när den är betald är din anmälan bekräftad. Resterande belopp betalas sedan 

den 25 augusti. 

För anmälan maila: 

Anna Henningsson: vinprovning@sommelierskan.se 0733873617 

(Sommelierskan) 

 

Resan är ett samarbete där Nygren & Lind står för alla bokningar av 

flygbiljetter, transferbussar osv och Sommelierskan ansvarar för 

vingårdsbesöken samt agerar guide under resans gång. 
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