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Programma

Dit jaar leggen we de nadruk op bubbels in Italië
(Prosecco – Franciacorta – Alta Langa – VSDQ - …)
Uiteraard komen er nieuwe appellaties aan bod & gaan we opnieuw voor een TOP-beleving!

Donderdag 30 September
We vertrekken op Zaventem met de vlucht rond 6h30 naar Venetië “Marco Polo”.
Ter plaatse staan de minibusjes ons op te wachten.
Onderweg naar ons eerste wijndomein leggen we nog snel een laagje met een typische Italiaanse ontbijt.
Wijndomein 1: Borgo Stajnbech (Pinot grigio – tokay – malbech – pinot noir – refosco- …)
Nadien gaat onze tocht verder en houden we halt bij het volgende domein.
Wijndomein 2: Colli Asolani di Bedin Enrico (Prosecco…)
De eerste dag afsluiten doen we met deze krachtige heren…
Wijndomein 3: Vantorosso (Valpolicella – Amarone)
Overnachten doen we in: Hotel parchi del garda

Vrijdag 1 Oktober
Na het ontbijt gaan we richting het eerste wijndomein van de dag.
We houden halt voor de Franciacorta alias de Champagne van Italië.
Wijndomein 4: Staat helaas nog niet definitief vast (Franciacorta)
Dan rijden we door richting Piemonte waar we naar de appellatie rond Gavi DOCG gaan.
Wijndomein 5: Staat helaas nog niet definitief vast (Gavi en Gavi di Gavi)
Overnachten doen we in: Albergo Castiglione Langhe (hier staat er ook een degustatie van de wijnen van Fratelli Ponte
op tafel samen met een menu gemaakt door de Chef des huizes Massimo Ponte…)
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Zaterdag 2 Oktober
Na het ontbijt gaan we opnieuw van start met bubbels.
Wijndomein 7: Borgo Maragliano (VSDQ & Moscato d’asti)
Na de middag bezoeken we een bedrijf ivm stopsels & kurken… (van waar komen ze, hoe maken ze deze, etc…)
Afsluiten doen we bij een volgend wijndomein met de top appellatie “NIZZA”.
Wijndomein 8: Ceretti Michele (Barbera – Nizza – Grignolino - …)
Ons diner gaat door bij “Ostu Di Djun” een topbeleving waar de wijn enkel in MAGNUM’s op tafel komt.
Overnachten doen we opnieuw in: Albergo Castiglione Langhe

Zondag 3 Oktober
Op zondag starten we na het ontbijt met een bezoek aan de nieuwe distillerie van Beccaris (Grappa).
Onze voormiddag sluiten we af bij een volgend wijndomein 9: RiDaRoca (Enkele wijnen kennen we al maar hij heeft er
ondertussen nieuwe parels bij, Arneis – Barbera – Nebbiolo – Langhe Rosso)
Na de lunch bij “Da Giovanni” in het noorden van de Piemonte, houden we nog even halt voor de wijnen van windomein 10:
OttoVini (Coste della sesia Bianco – rosato – rosso & Bramaterra)
Overnachten & diner: Hotel Foresteria Valsesia

Maandag 4 Oktober
Na het ontbijt gaan we richting Het volgende wijndomein 11: Cantalupo (Colline novaresi bianco – rosato – vespolina &
Ghemme).
Op de middag hebben we een korte lunch om dan enkele leuke dingen te bezoeken waaronder de gipsoteca & de marmo
finto in Rima.
Nadien zakken we af naar de Foresteria waar ons een Galadiner met topwijnen (degustatie) te wachten staat wine and
foodparing.

Dinsdag 5 Oktober
Na eens goed uitgeslapen te hebben trekken we naar de lokale markt om dan in een typische bar te gaan aperitieven op zijn
italiaans & te eindigen met een echt pizza buffet.
Na de pizza staat er nog een surprise te wachten.
Alvorens we naar de luchthaven trekken staat er nog een lichte maaltijd te wachten.

Ook zo een zin om mee te gaan?
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Wijndomijnen & andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borgo Stajnbech
Colli Asolani di Bedin Enrico
Vantorosso
Franciacorta…
Gavi…
Fratelli Ponte
Borgo Maragliano
Ceretti Michele
Beccaris (Grappa)
RiDaRoca
OttoVini
Cantalupo
Stopsels & kurken
Gipsoteca
Marmo Finto
Markt Varallo

Prijs: 895,00 € p.p. (op basis van 2 personen per kamer)
Inbegrepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dossierkosten
Vervoer ter plekke in minibusjes.
Alle overnachtingen met ontbijt
Extra ontbijt op donderdag ochtend 30/09
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.
Taxi naar & van de luchthaven op donderdag 30/09 & dinsdag 05/10
Vliegtickets + bagage (1 valies tot 23 kg) – (prijs: 212,60€)
Annulatieverzekering

Singeltoeslag: +150€
Heb je nog vragen of wens je in te schrijven op deze wijnreis van Vini Fratelli Ranft, stuur een mailtje naar
Reinhold@vinifratelliranft.be met als onderwerp wijnreis najaar 2021.
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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