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Piemonte 
 
Wine & Food 
experience…  

Van donderdag 07 september t.e.m. dinsdag 12 september 2023 

  

Wijnreis 

September 
  

20 23 
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Programma  

 

 

 

Piemonte…  

De wijnen en enkele van de specialiteiten 
 

 

 

 

  

donderdag 07 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 het Piemontese rund, dit 

combineren we met de wijnen die ze hier ook verbouwen, de lunch doen we hier ook en nadien trekken we verder en gaan 

we op zoek naar de heerlijke bubbels die in Piemonte te vinden zijn. 

Wijndomein 1: Giovanni Coppo  

Wijndomein 2: Borgo Maragliano 

Overnachten & ons diner doen we in: Albergo Castiglione Langhe dit in combinatie met de wijnen van Fratelli Ponte. 

wijndomein 3: Fratelli Ponte  

 

 

Vrijdag 08 September  

De dag staat in teken van linker en rechteroever van de Tanaro rivier 

Op de ene oever hebben we de Roero en op de andere de Langhe (De 2 grootste wijngebieden voor Piemonte) 

Wijndomein 4: Francesco Rosso 

Lunch: La Cantinetta 

Bezoek aan het kasteel van Barolo (wijnmuseum) 

Wijndomein 5: Vite Colte 

Wijndomein 6: Virna 

Overnachten doen we in: Locanda San Giorgio 

Diner is voorzien in Locanda dell Arco 
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Zaterdag 09 September  

De voormiddag gaan we naar de grootste markt van Noord-Italië, de markt van Alba. 

Lunch: … 

Wijndomein 7: Negro Giuseppe 

Overnachten & ons diner doen we in: Locanda San Giorgio 

 

 

Zondag 10 September  

We verlaten het zuiden van de Piemonte en trekken naar het noorden (Alto Piemonte) 

Wijndomein 8: Tenute Sella 

Lunch: Da Giovanni 

Een rustige namiddag en even bekomen… 

Overnachten & ons diner doen we in: Foresteria Valsesia 

 

 

Maandag 11 September  

Na het ontbijt trekken we richting de noordelijke meren… 

Bezoek aan Orta San Giulio 

Lunch: Ristorante San Giulio (gelegen op het eiland Isola San Giulio) 

Wijndomein 9: Cantine Rogiotto 

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

foodparing”. 

  

 

Dinsdag 12 September  

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 10: Rovellotti 

Wijndomein 11: 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 07/09 & dinsdag 12/09 

• 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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