Chianti – det klassiske Toscana
En uforglemmelig tur til Chiantis vinmarker og vakre Firenze
5 dager/4 netter – grupper fra 6 personer

Dag 1 – Velkommen til Toscana
På flyplassen (Firenze, Pisa eller Bologna) blir dere hentet av sjåføren vår og sammen reiser dere til
vinområdet Chianti, rett sør for Firenze.
Bostedet vårt ligger i den lille vinbyen Radda in Chianti, og er et landsens hotell med god restaurant, herlig
vinbar, basseng og klassisk toskansk innredning. Fra bostedet er det gangavstand til landsbyens fasiliteter.
Når dere har sjekket inn og fått et lite pust i bakken, møtes dere i hotellets Enoteca. Det er tid for å plassere
Chianti i Italias vinverden. Hotellets egen sommelier guider dere gjennom druer, vintyper og klassifiseringer,
og dere får et første møte med området dere skal tilbringe de neste dagene i.
Etter vinsmakingen blir det middag i hotellets restaurant.

Dag 2 – Slott, vin og piknik i det fri
Etter frokost blir dere hentet av sjåføren og turen går til en Chiantis viktigste produsenter, familien Ricasoli
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på Castello di Brolio. Familien Ricasoli har vært i området siden 700-tallet, og dagens baron, den 32. i
rekken, er fortsatt aktivt med i driften og videreutvikler godsets fantastiske viner.
Dere får full omvisning på eiendommen med slottet og den italienske hagen, med innføring i familien
Ricasolis historie. Deretter blir det tur til vingården og innføring i gårdens viner. Besøket avsluttes med
prøvesmaking.

Så er det tid for lunsj, og dere nyter lokale spesialiteter og områdets viner i det fri med en herlig piknik.
Det kan være vanskelig å bryte opp fra lunsjen, men nå står en annen vingård for tur. På denne gården går
biodynamiske prinsipper hånd i hånd med moderne teknologi og kjærlighet til vinområdet. Dere får en
omvisning på vingården og selvfølgelig en innføring i gårdens viner med prøvesmaking.
Turen går så tilbake til Radda.
Når det blir kveld er det på tide å avslutte dagen i riktig Chianti-ånd. Middagen inntas i en anerkjent
restaurant utenfor Castellina in Chianti. Restauranten ligger vakkert til med utsikt over vinmarker og
olivenlunder. Her tilberedes tradisjonell toskansk mat med kjærlighet og sans for råvarer av ypperste
kvalitet.

Dag 3 – Vin som livsstil og vinsmaking litt utenom det vanlige
Dere starter dagen med en rolig morgen på hotellet. Ta en tur i landsbyen, slapp av ved bassenget, jogg en
tur, eller ta formiddagen på sykkelsetet. Ditt valg.
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I 12-tiden møter dere sjåføren og sammen reiser dere til et lite tettsted som ligger i åssiden over Greve in
Chianti. Her skal dere bli bedre kjent med vinskaperen Fernando og hans lille vingård. For familien er
druedyrking og vinlaging en livsstil og alle er med i driften. De produserer både tradisjonelle Chianti Classicoviner, men også blandingene som kalles Supertoscanere og som ligner mer på franske produksjonsmetoder.
Etter omvisning og prøvesmaking spiser dere lunsj med Fernando før dere takker for dere.

Ettermiddagen tilbringes i Greve på egenhånd. Her kan dere besøke en vinbar litt utenom det vanlige.
Vinbaren har mer enn 150 viner dere kan prøvesmake – en gyllen anledning til å smake på virkelige edle
dråper. Dere kjøper «kort» ved ankomst og så er det bare å kose seg. Etter vinbaren kan dere rusle en tur i
Greve by, den viktigste byen for Chianti Classico vinene.
Etter et par timer, når sansene er fulle av vin og hendene fulle av flasker, møtes dere igjen og tar turen
tilbake til Radda. Middagen inntas i en av landsbyens beste restauranter.

Dag 4 – Firenze
Når frokosten er inntatt møter dere sjåføren og dere er klare for Firenze; byen som huser Michelangelos
David statue, Medici-enes fantastiske palasser, den overbygde broen Ponte Vecchio, Galleria degli Uffizi og
mye mer.
I gamlebyen møter dere guiden vår som tar dere med på en kort rundtur i byen slik at dere blir litt kjent. Før
dere slippes løs på egenhånd, nyter dere en deilig lunsj på en lokal trattoria. Ettermiddagen er opp til den
enkelte; shopping, museumsbesøk, cafe-besøk eller avslappende rusletur i byen som ansees som fødestedet
for den italienske renessansen.
I 17-tiden møtes dere igjen og reiser tilbake til Radda. Avskjedsmiddagen er i gangavstand til hotellet, så
etter en liten hvil, krysser dere gaten og er klare for mat.
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Dag 5 – Avskjed med Italia for denne gang
Etter frokost og utsjekk fra hotellet går turen tilbake til flyplassen for hjemreise fra Norge.

Arrivederci!
Pris
Vi skreddersyr alle turene våre, slik at prisen kommer 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 aktiviteter
og måltider? Alt er opp til dere, og den beskrevne turen er ment som et idègrunnlag.
Turene våre er gruppeturer fra 6 personer og oppover.
Tilbakemelding
En tidligere gruppe som har reist denne turen skriver:

«Vi har vært på mange turer med dere før, og det er nesten utrolig hvordan hver tur kan være forskjellig.
Nok en gang har vi hatt en super tur og opplevd mye nytt og fått minner for livet. Tusen takk!»
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