Toscanas fremste viner - Montalcino og Montepulciano
5 dager/4 netter – grupper fra 6 personer
Dag 1 - Velkommen til Italia og Toscana
Turen går fra Pisa flyplass og sørover mot dalen Val d’Orcia og renessansebyen Pienza.
Etter et par timers busstur fra flyplassen ankommer dere Pienza. Byen er kjent som en av verdens mest
komplette renessansebyer. Den ble i sin tid planlagt av pave Pius II, og står i dag på UNESCOs
verdensarvliste. Mange forbinder nok også Pienza med områdets herlige Pecorino-oster. Dere skal bo rett
utenfor bymuren, på trivelige hotell Corsignano. Når dere er vel sjekket inn og koffertene pakket ut, blir det
guidet tur i byen slik at dere blir litt kjent.
Om kvelden blir det velkomstmiddag i byen på en anerkjent restaurant.

Dag 2 - Montepulciano og Vino Nobile
Etter frokost møter dere sjåføren og sammen reiser dere til Montepulciano. Byen og åsene rundt er
omsluttet av vinranker med druen Sangiovese som brukes til produksjon av den kjente vinen Vino Nobile.
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Vel fremme går turen opp til gamlebyen, over den sentrale piazzaen og ned til de gamle vinkjellerne som
ligger under byen. Her får dere et lite guidet besøk om kjellernes historie.
Etter besøket får dere litt tid på egenhånd til å rusle rundt i gatene. Når det nærmer seg lunsjtid, er en av
byens vinbarer vertskap. Christian, som driver denne vinbaren, har en enorm kunnskap om Italias viner
generelt og Val d’Orcias viner spesielt. Sammen med lokale skinker, pølser, oster og andre delikatesser lærer
dere om vinene og om kombinasjonen mat og vin.

Etter lunsj går turen tilbake til Pienza. Ettermiddagen tilbringes på egenhånd, før det blir middag i en av
byens familiedrevne trattoriaer. Her står lokal mat og mattradisjoner på menyen.

Dag 3 - Ut på tur og artig oste-besøk
Etter frokost møter dere vår lokale vertinne og sammen tar dere en hyggelig gåtur. Målet for turen er vinog ostegården Casale (de som heller vil ta bussen er velkommen til det).
Casale er et annerledes og morsomt bekjentskap. Gården drives som et kollektiv, og eierne har en spesiell
innstillingen til livet og hvordan dette skal leves. Vel fremme på gården, tar ostemakeren selv dere med inn i
ysteriet. Her lærer dere alt om hvordan Pecorino fremstilles, fra melken til det ferdig lagrede produktet.
Etterpå blir det herlig lunsj ute hvor dere, i tillegg til mange lokale delikatesser, får smake på ostene i
forskjellige modningsstadier. Gårdsbesøket avsluttes med en liten omvisning på gården.

Så går turen tilbake til Pienza for en liten pust i bakken. Om kvelden henter sjåføren dere og det blir en kort
transport til landsbyen San Quirico d’Orcia og herlig middag på en lokal restaurant.
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Dag 4 - Montalcino, Brunello og lokal kokkekunst
Om morgenen møter dere sjåføren og turen går videre i Val d’Orcia. Dagen starter med et spennende kurs i
lokal kokkekunst. Sammen med vår dyktige kokk forbereder dere en 3 retters lunsj. Dere lærer
hemmelighetene bak det toskanske kjøkkenet og små knep dere kan ta med hjem. Kurset foregår på en
lokal vingård, og når maten er forberedt blir det aperitiff blant vinrankene. Vinbonden selv tar dere så med
på en liten omvisning, før dere nyter rettene dere har laget på den hyggelig terrassen.

Etter lunsj besøker dere en anerkjent liten biodynamisk vingård på sør-øst siden av Montalcino. Eieren
guider dere gjennom vinrankene og forteller om den økologiske tilnærmingen til vinproduksjon. Etter en tur
innom vinkjelleren hvor dere lærer litt om hemmeligheten bak Brunello vinen, smaker dere på gårdens
Brunello og Rosso di Montalcino.
Dagen avrundes med en byvandring i det historiske sentrum av Montalcino med bl.a. en titt på byens slott
Fortezza, piazzaen og de smale gatene med mat- og vinbutikker.
Middag på egenhånd i Pienza. Vi kan gjerne bestille bord for dere.

Dag 5 - Arrivederci!
Etter frokost og utsjekk fra hotellet, går turen tilbake til Pisa og hjemreise fra Italia for denne gang.
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Pris
Vi skreddersyr alle turene våre, slik at prisen kom mer helt an på hva du som kunde
ønsker. Hvor mange dager vil dere være borte, når vil dere reise, hvor mange er dere og
hva ønsker dere inkludert av akti viteter og måltider. Alt er opp til dere, og den beskrevne
turen er ment som et idègrunnlag.
Turene våre er gruppeturer fra 6 personer og oppove r.
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