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OPPDATERT PROGRAM

Fly fra Bergen - Milano og retur
Oppmøte Bergen Lufthavn avgangshall kl. 15.00 
Felles innsjekk. 

Avreise 16.10.  Fra Bergen 17.15 – Paris 19.35
  Fra Paris 21.10 – Milano 22.40

Retur 20.10. Fra Milano 16.30 – Amsterdam 18.25
  Fra Amsterdam 21.10 – Bergen 22.50

Privat buss henter oss på flyplassen i Milano og kjører 
til Alba. 
Retur Alba – Milano i privat buss. Ca. 2 timer hver vei.

Overnatting
Overnatting i ”biskopens hus”midt i Alba” og 
gangavstand til det meste.  www.seminarioaba.it
Dette er et religiøst hus - enkelt, rimelig og rent sted.

Mat som er inkludert i prisen dere har betalt:
• Frokost alle dager torsdag - søndag
• Lunsj torsdag og fredag 

Privat Guide to dager 
Privat guide i to dager. Elisabetta snakker veldig godt    
engelsk og kan ”alt” om Alba-Piemonte. Fantastisk!!

Buss to dager 
 Vi har leid buss som tar oss rundt i Piemonte-området

PROGRAM
TORSDAG 17.10.

Fra 7.30 Frokost
 
Kl. 9.00  Bussen henter oss

Kl. 9.30  Guidet tur og smaking hos velrenomerte  
  Fontanafredda Winery. 
  Fontanafredda er utnevnt til ”European   
  Winery of the Year” av det prestisjetunge  
  magasinet Wine Enthusiast. 
  http://www.fontanafredda.it/site/en/wine/

Kl. 11.15  Omvisning med guide i Wimu, Vinmuseum i  
  Barolo + tid til å se seg rundt i Barolo

Kl. 13.30  Lunsj i Barolo hos Barolo & Friends. 
  http://www.barolofriends.it/en/

h. 15.00  Guided tur + smaking hos anerkjente   
  Giovanni Rosso Winery. 
  http://www.giovannirosso.com/index_en.php

h. 16.30  Guidet tur til Grinzane Cavour Castle som  
  er på Unescos verdensarvliste.  
  http://www.castellogrinzane.com/it/homepage

Ca. kl.17.30  Tilbake i Alba

Kl. 19.30  Middag hos La Piola midt i Alba. La Piola er  
  en enklere variant av Michelinrestauranten  
  Piazza Duomo i etasjen over. De bruker   
  mye av de samme råvarene. 4 retters meny  
  inklusiv vin: kr. 65 euro pr. person.  
  Egenbetaling for middag. Ta med kontanter.





 

PROGRAM FREDAG 18.10.

Fra 7.30 Frokost
 
Kl. 9.00  Bussen henter oss 

KL. 10.00 Vi besøker Casa della Piemontese. http://www.casadellapiemontese.it/
  Dette er et museum hvor vi lærer mer om Piemontese-kjøttet, et av de fineste kjøttene i 
  verden og som er kjent for sine gastronomiske og ernæringsmessige egenskaper.
  I tillegg til smaksprøver og et glass vin, lærer vi  om sertifiseringssystemer, kutt av kjøtt , samt  
  hvordan kjøttet tilberedes.

12.00 – 13.30  Vi inntar en bra lunsj i Bra. www.murivecchi.it

14.00 – 15.30.  Vi besøker Luiset – hvor avl av svin, dyrehelse og velferd er i fokus.
  Vi får omvisning i produksjonen, med påfølgende smaking av deres prisbelønte kjøtt. 
  Alt fra ribber, capocollo, salami, salami med trøfler, salami med Barolo, pølser, skinker, 
  spekeskinke mm.  Alt laget på tradisjonsrike måter, og vi får vite litt av deres hemmeligheter.
  https://translate.google.com/translate?hl=no&sl=en&u=https://www.agrisalumeria.it/english/&prev=search

Kl. 16.30  Besøk hos  Alta Langa hazelnut i Alba

20.00   Middag hos L´Inedito i Alba. www.lineditoviginmudest.it
  5 retters meny 42 euro + drikke
  Egenbetaling for middag. Ta med kontanter.

 
PROGRAM LØRDAG 19.10. 

  Trøffelfestival og tid på egenhånd
  Dere får billetter til Alba White Truffel Festival
  https://www.fieradeltartufo.org/en/
 
  For de som ønsker det (gi beskjed til Ingerid):  
  Kl. 10.00 – ca. 13.00
  Omvisning i historiske Alba sammen med vår kunnskapsrike guide, Elisabetta. 
  Dere vil også få se Albas underjordiske røtter: http://ambientecultura.it/en/ 

  Dette kan vi få med oss før og etter middagen + søndag kl. 10-11.30.  
	 	 https://www.fieradeltartufo.org/en/alba-truffle-fair-events/truffle-bacchanal/

Kl. 20.00 Middag her: https://www.agriturismocascinaabate.it/ 
  Agriturismo ligger i et vakkert gårdshus, et tidligere kloster fra 1700-tallet. 
  De tilbyr en deilig tradisjonell meny fra Langhe/Alba området (4 appertizers + 4 retter).  
  35 euro pr. person. Drikke kommer i tillegg.  
  Egenbetaling for middag. Ta med kontanter.

SØNDAG 20.10.

Kl. 10-11.30 https://www.fieradeltartufo.org/en/alba-truffle-fair-events/truffle-bacchanal/

  Avreise	med	buss	fra	Alba	til	Milano	ca.	kl.	12	(dere	får	eksakt	tidspunkt	i	Alba).
	 	 Avreise	fly	fra	Milano	kl.	16.30

  NB!	Viktig	at	alle	møter	til	oppgitte	tidspunkt	:)



 


