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Lombardije 

Trentino Alto Adige 

& Piemonte 
Wine & Food 
experience…  

Van donderdag 28 september t.e.m. dinsdag 3 oktober 2023 

Wijnreis 

Oktober 
  

20 23 
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Programma  

 

 

 

Dit jaar leggen we de nadruk op het hoge Noorden in Italië 

Nieuwe appellaties, 

kortom we gaan opnieuw voor een TOP-beleving! 
 

 

 

 

  

donderdag 28 September  

We vertrekken te Zaventem met de vlucht om 06h20 naar “Malpensa” en komen aan rond 07h50, 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 de Franciacorta. We starten 

met de Champagne van Italië die te vinden is in Lombardije. 

Nadien trekken we verder naar het oosten & sluiten de eerste dag af in Valpolicella bij het 2de wijndomijn van onze reis 

“Vantorosso” waar we naast het bezoek ook een culinair diner zullen voorgeschoteld krijgen. 

Wijndomein 1: Tenuta Martinelli (Franciacorta, Sebino & Curtefranca – zowel stille als mousserende wijnen) 

Wijndomein 2: Vantorosso (Valpolicella – Ripasso – Amarone) 

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

 

 

Vrijdag 29 September  

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

We rijden richting Bolzano en gaan opzoek naar de wijnen voor de appelatie rond Trento. 

Wijndomein 3: Azienda Agricola Zeni / Moser Trento 

Wijndomein 4: Cantina Gaierhof 

Overnachten doen we in: Hotel Foresta in Moena (nog even wachten op bevestiging) 

Diner is voorzien in Hotel Foresta 
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Zaterdag 30 September  

Op zaterdag blijven we in deze regio om in de late namiddag terug richting Lombardije te gaan. 

We rijden richting Bolzano en gaan opzoek naar de wijnen voor de appelatie Alto Adige. 

Wijndomein 5: Pfannenstielhof 

Wijndomein 6: Arunda Sektkellerei (Enkel bubbels en het hoogstgelegen wijnhuis van Europa) 

Wijndomein 7: Kellerei K. Martini & Sohn 

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

Diner is voorzien in … (nog even wachten op bevestiging) 

 

Zondag 01 Oktober  

Vandaag gaan we op zoek naar de Nebbiolo’s uit Lombardije en dit in de appellatie Valtellina, naast dit in onze zoektocht 

speuren we ook naar het betere werk voor het Speck di valtellina maar ook Bresaola & prosciutto. 

Vleeshuis: Lazzeri 

Wijndomein 8: Mamete Prevostini 

Wijndomein 9: Cá Bianche 

Overnachten doen we in: Agriturismo Olmo (nog even wachten op bevestiging) 

Diner is voorzien in Agriturismo Olmo (nog even wachten op bevestiging) 

  

Maandag 02 Oktober  

Na het ontbijt trekken we de de grens over richting Zwitserland. 

Om zo eens iets totaal onbekends te gaan bezoeken trekken we even Zwitserland binnen 

Wijndomein 10: … (ligt nog niet vast) 

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

foodparing”. 

  

Dinsdag 03 Oktober  

Na eens goed uitgeslapen te hebben trekken we naar de markt van Varallo dat ondertussen bijna een traditie is geworden. 

Voor de lunch trekken we naar Ghemme en dit gaat door in de Guffo Nero. 

Wijndomein 11: Rovellotti 

Wijndomein 12: Cascina Zoina 

Om dan ‘s avonds te kunnen inchecken in Malpensa en keren we terug huiswaarts. 

 

Ook zo een zin om mee te gaan? 
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Prijs: 975,00 € 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 (dit krijgen jullie begin september), programmaboekje (dit krijgen jullie bij vertrek)  

Niet inbegrepen:  

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

• Taxi naar & van de luchthaven op donderdag 28/09 & dinsdag 03/10 

• Vliegtickets + bagage (1 valies tot 23 kg) – (prijs: 180€) 

• Annulatieverzekering  

Singeltoeslag: +195€  

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 2023.   

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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