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Piemonte 

Lombardije 

Emilia-Romagna  
Wine & Food 
experience…  

Van vrijdag 30 september t.e.m. woensdag 5 oktober 2022 

Wijnreis 

  

20 22 
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Programma  

 

 

Dit jaar leggen we de nadruk op het culinaire in & uit Italië 

(Balsamico, Nocciole, Truffel & de wijnen…) 

Nieuwe appellaties, kortom we gaan opnieuw voor een TOP-beleving! 

 

 

 

  

Vrijdag 30 september  

We vertrekken te Zaventem met de vlucht rond 11h30 naar “Bologna” en komen aan rond 13h30, ter plaatse staan de 

minibusjes ons op te wachten. 

We starten met het eerste bezoek van deze reis & laten ons onderdompelen in de wereld van balsamico bij het huis “Acetaia 

Sereni”. 

Nadien trekken we naar het noorden & sluiten de eerste dag af in Lombardije bij het eerste wijndomijn van onze reis “Tenuta 

Mazzolino” 

Na het bezoek aan de tuinen, wijngaarden & kelders staat er in het wijnhuis een diner op ons te wachten die gecombineerd 

zal worden met een degustatie van hun wijnen. 

Wijndomein 1: Tenuta Mazzolino (chardonnay, pinot noir & bonarda – zowel stille als mousserende wijnen) 

Overnachten doen we in de buurt: … (nog even wachten op bevestiging) 

 

   

 

Zaterdag 1 Oktober  

Na het ontbijt gaan we richting het eerste wijndomein van dag 2. 

We houden halt voor de “Timorasso” & dit kan niet beter dan bij “Vigneti Massa” een topper in zijn vak met een ongelooflijke 

kennis. 

Wijndomein 2: Vigneti Massa (Timorasso & Barbera) 

Dan rijden we verder richting Alba & gaan we op zoek “Waar komen die hazelnoten (Nocciole) vandaan & wat maken ze er 

mee”? 

We bezoeken “Le Nocciole di Alba”. 

Wijndomein 3: Cascina Amalia (Een topper in zijn vak die heerlijke barbera’s maakt en fantastische barolo’s) 

Overnachten doen we in: Casta Hotel 

Diner is voorzien in Loccanda dell’ Arco 
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Zondag 2 Oktober  

Na het ontbijt gaan we eerst eens langs bij wijndomein 4: Vite Colte. Nadien gaan we op zoek naar enkele nieuwe 

appellaties… 

Wijndomein 5: … (Colline Saluzzesi DOC – binnenkort meer info) 

Wijndomein 6: … (Pinerolese DOC – binnenkort meer info) 

Wijndomein 7: PierVini Paolo Grasso (Bezoek van hun nieuwe Cantina) 

Overnachten doen we in: Casta Hotel 

Diner is voorzien in Locanda San Giorgio 

 

Maandag 3 Oktober  

Op maandag trekken we naar het echte Noorden, aan de voet van de Monterosa . 

Maar alvorens noordwaarts te trekken houden we nog even halt bij “Tartuflanghe” & bekijken we van dichterbij het ”Goud” 

uit Alba. 

Wijndomein 8: Tenute Sella (Coste della sesia’s en Lessona), ook hier gaan we na het bezoeken van de kelders & de 

wijngaarden genieten van een degustatie van hun wijnen in samenwerking met een restaurant. 

Overnachten & diner: Hotel Foresteria Valsesia 

  

Dinsdag 4 Oktober  

Na het ontbijt trekken we de “la Colma” over & gaan we naar Alessi Factory Outlet Store & Lagostina Outlet/Factory Outlet. 

Na deze bezoeken verzamelen we in “Orta San Giulio” waar we ons laten overzetten met de boot naar “Isola San Giulio”. 

Eens we terug zijn voorzien we een apero & lunch in het pittoreske “Orta San Giulio”. 

Na de middag maken we ons op voor het laatste wijnhuis van deze vakantie, voor velen reeds gekend maar ondertussen 

hebben ze hier niet stil gezeten & zijn er enkele Ha nieuwe wijngaarden bijgekomen alsook zijn de kelders vernieuwd. 

Wijndomein 9: Travaglini (Bubbels, Coste della sesia’s & Gattinara) 

Afsluiten doen we in de Foresteria waar ons een Galadiner met topwijnen (degustatie) te wachten staat “wine and 

foodparing”. 

  

Woensdag 5 Oktober  

Na eens goed uitgeslapen te hebben trekken we naar het einde van de vallei Alagna Valsesia. 

We gaan er op zoek naar de beginselen van de Walser Cultuur. 

Daarna keren we stilletjes terug om eens iets anders te doen & bezoeken we “La birra del Monte Rosa”. 

Afsluiten doen we volgens traditie met een pizza. 

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

• Acetaia Sereni 

• Tenute Mazzolino 

• Vigneti Massa 

• Le Nocciole di Alba 

• Cascina Amalia 

• Vite Colte 

• Colline Saluzzesi DOC 

• Pinerolese DOC 

• Pier Vini 

• Tartuflanghe 

• Tenute Sella 

• Alessi Factory Outlet Store 

• Lagostina Outlet - Factory Outlet 

• Isola san Giulio / Orta san Giulio 

• Travaglini 

• Walser Museum 

• La birra del Monte Rosa 

 

Prijs: 925,00 € p.p. (op basis van 2 personen per kamer)  

Inbegrepen:  

• Dossierkosten  

• Vervoer ter plekke in minibusjes.  

• Alle overnachtingen met ontbijt  

• 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 vrijdag 30/09 & woensdag 05/10 

• Vliegtickets + bagage (1 valies tot 23 kg) – (prijs: 219€) 

• Annulatieverzekering  

Singeltoeslag: +175€  

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 2022.   

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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