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Programma 

 

 

Donderdag 1 Oktober 

Met de minibusjes naar Duitsland 

We vertrekken in de vroege ochtend en onderweg in Duitsland gaan we op bezoek bij 2 wijnhuizen & overnachten doen we in 

de regio Württemberg-Baden. 

Waarom eens geen Duitse top-wijntjes proeven? 

’s Avonds staat er een typische maaltijd klaar samen met enkele lokale wijnen. 

 

 

Vrijdag 2 Oktober 

We vertrekken met de busjes naar Italië richting Alba/Asti. 

We bezoeken een wijnhuis gekend voor de appellatie Colli Tortonesi Timorasso DOC, nadien een 2de huis rond Nizza 

(waarschijnlijk Ceretti). 

We overnachten op hotel in de buurt van Alba/Asti en sluiten onze dag af met een typisch Italiaans diner. 

 

 

Zaterdag 3 Oktober 

We starten onze dag met een goed ontbijt zodat we er nadien stevig kunnen invliegen. 

2 wijnhuizen staan er op het programma in de voormiddag, alle 2 in de buurt van Asti (Fratelli Ponte & RiDaRoca). 

Lunchen doen we in San Damiano d’Asti om vervolgens Becharis & al zijn grappa’s & andere destillaten te bezoeken. 

Afsluiten doen we met een topdiner in het centrum van Barolo. 

 

 

Zondag 4 Oktober 

Op zondag starten we na het ontbijt met een bezoek aan een topdomein rond Barolo en/of Barbaresco. 

Dan keren we terug naar het noorden van de regio & lunchen doen we onderweg bij “da Giovanni”. 

We bezoeken nadien 1 van de noordelijke meren om dan te eindigen aan het hotel “Foresteria Valsesia”. 

Afsluiten doen we ook nu met een diner. 
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Maandag 5 Oktober 

Op tijd uit de veren & we bezoeken de top appellatie Gattinara & het wijnhuis Travaglini met zijn wijngaarden & net nieuw 

aangeplante wijngaarden, nadien verplaatsen we ons richting Baraggia om er de kastelen/burchten te zien. 

Lunch 

In de namiddag bezoeken we het nog een laatste wijndomein…  

De avond sluiten we af in de Foresteria waar we jullie allen een “Galadiner” willen voorschotelen gepaard gaande met een 

topdegustatie wijnen van Alto-Piemonte. 

Een culinaire afsluiter tss wijn & gerecht!  

 

Dinsdag 6 Oktober 

Na het ontbijt laden we in & maken we ons klaar voor onze tocht huiswaarts. 

Onderweg nemen we nog een lunch om in schoonheid af te sluiten. 

 

Prijs: 945,00 € p.p. (op basis van 2 personen per kamer) 

Inbegrepen: 

• Dossierkosten 

• Vervoer heen & terug in minibusjes. 

• Alle overnachtingen met ontbijt 

• Extra ontbijt op donderdag ochtend 

• Lunch alle dagen + water bij de lunch 

• Diner alle dagen + water bij de diners 

• Alle bezoeken aan wijnhuizen, musea & andere 

• Alle degustaties 

• De wijnen tijdens het Galadiner 

• Uitgewerkt programma met programmaboekje (dit krijgen jullie begin september) 

Niet inbegrepen: 

• Dranken tijdens de lunch, diner & in de hotels. 

• Annulatieverzekering 

Singeltoeslag: +150€ 

Heb je nog vragen of wens je in te schrijven op deze wijnreis van Vini Fratelli Ranft, stuur een mailtje naar 
info@vinifratelliranft.be met als onderwerp wijnreis oktober 2020.  

Steeds kunnen er kleine dingen aangepast worden in het programma, dit is afhankelijk van het weer, de oogst, etc…  

 

Tot dan  

Reinhold 

Vini Fratelli Ranft 
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