
Upplev	  grappa,	  vin	  och	  slow	  food	  i	  Piemonte.	  Nu!	  
	  
En	  sinnlig	  resa	  i	  ett	  höstfärgsprakande	  Piemonte	  när	  vinet	  skördas	  och	  den	  äkta	  grappan	  
destilleras,	  och	  restaurangerna	  dukar	  upp	  sina	  lokalproducerade	  läckerheter	  som	  gjort	  
det	  italienska	  köket	  världsberömt.	  Här	  får	  ju	  måltiden	  och	  matupplevelsen	  ta	  sin	  tid	  och	  
just	  i	  Piemonte	  har	  Slow	  Food-‐rörelsen	  sitt	  ursprung.	  	  
	  
Resan	  är	  unik	  då	  den	  fångar	  helheten	  och	  det	  harmoniska	  samspelet	  mellan	  landskapet,	  
historien,	  kulturen,	  maten,	  råvarorna,	  vinerna	  och	  grappans	  väsentliga	  roll	  förstås.	  Det	  
är	  just	  så	  här	  grappa	  ska	  upplevas,	  i	  sitt	  rätta	  sammanhang,	  på	  plats	  i	  Italien.	  	  Och	  riktig	  
grappa	  är	  slow-‐food.	  Äkta	  grappa	  görs	  på	  lokala	  råvaror	  och	  speglar	  sitt	  geografiska	  
ursprung,	  precis	  som	  vinet	  eller	  osten	  eller	  salamin.	  
	  
Resan	  är	  avsedd	  för	  dig	  som	  vill	  ha	  det	  yttersta	  av	  mat-‐	  och	  dryckesupplevelser,	  men	  du	  
betalar	  inte	  för	  lyx	  utan	  för	  äkthet	  och	  ursprunglighet.	  Sådant	  man	  bara	  kan	  finna	  om	  
man	  vet	  var	  man	  ska	  söka...bakom	  den	  där	  oansenliga	  träporten	  på	  en	  piazza	  i	  en	  liten	  
by	  som	  turistbussen	  inte	  ens	  stannar	  vid.	  
	  
Arrangemanget	  är	  möjligt	  tack	  vare	  mitt	  fleråriga	  samarbete	  med	  producenter	  och	  
specialister	  på	  mat-‐	  och	  dryckesområdet.	  	  Alla	  destillerier,	  vingårdar,	  matproducenter	  
och	  restauranger	  vi	  besöker	  har	  jag	  eller	  min	  ciceron	  personliga	  relationer	  med.	  	  
Detta	  är	  också	  orsaken	  till	  att	  vi	  kan	  skräddarsy	  och	  prisanpassa	  resor	  på	  kort	  tid.	  
	  
	  
Preliminärt	  program*	  
	  
Onsdag	  
Buss	  hämtar	  vid	  Malpensa,	  Milano.	  
Lunch	  i	  Ghemme	  och	  besök	  hos	  Distillerie	  Francoli,	  som	  även	  producerar	  vin	  (t	  ex	  DOC	  
Gattinara	  och	  Ghemme).	  	  	  	  
Resa	  till	  hotellet	  (centralt	  beläget	  i	  Piemonte),	  incheckning.	  
Middag	  
	  
Torsdag	  
Frukost.	  
Buss	  till	  vinområdet	  Gavi	  och	  vingårdsbesök.	  
Lunch	  hos	  ostproducent	  (Montebore)	  
Buss	  till	  Novi	  Ligure	  och	  Silvano	  d'Orba	  med	  det	  genuina	  hantverksdestilleriet	  Gualco.	  
Middag	  
	  
Fredag	  
Frukost	  
Rundtur	  i	  vinregionen	  Barolo.	  
Lunch	  och	  vingårdsbesök	  i	  Barbaresco.	  
Buss	  till	  Neive	  och	  besök	  på	  Romano	  Levis	  legendariska	  destilleri.	  (Stängt	  tills	  vidare	  
efter	  hans	  död	  2008,	  men	  öppet	  för	  oss)	  	  
Buss	  till	  Alba	  och	  ännu	  ett	  destilleribesök	  (	  Marolo	  eller	  Beccaris)	  	  
Middag	  



	  
Lördag	  
Frukost	  
Buss	  till	  vinområdet	  Vignale	  Monferrato	  och	  vingårdsbesök.	  
Besök	  på	  Italiens	  tredje	  äldsta	  destilleri	  "Antica	  distilleria	  di	  Altavilla".	  
Lunch	  
Åter	  hotellet	  för	  lite	  fria	  aktiviteter.	  
Avslutningsmiddag	  
	  
	  
Söndag	  
Frukost,	  utcheckning.	  
Besök	  och	  brunch	  hos	  Azienda	  Rovero	  i	  Asti	  som	  gör	  både	  vin	  och	  grappa.	  
Avfärd	  till	  Linate	  med	  god	  tidsmarginal	  till	  avgången	  17.00	  p	  g	  a	  trafiksituationen.	  
	  
*	  Samtliga	  luncher	  och	  middagar	  är	  slow-‐food	  inkl.	  vin	  och	  grappa.	  
Extrakostnad	  	  vid	  exklusiva	  vinval.	  
"Utbildning"	  i	  grappa,	  vin	  och	  mat	  sker	  hela	  tiden.	  
	  
	  
Maurizio	  Fava	  –	  vår	  italienska	  ciceron	  
Expert	  på	  italiensk	  mat,	  vin	  och	  grappa.	  Journalist,	  opinionsbildare	  och	  representant	  för	  
en	  rad	  vinproducenter	  i	  hela	  Italien.	  Driver	  i	  dag	  företaget	  Topwine.org	  
Maurizio	  återupptäckte	  den	  medeltida	  osten	  Montebore	  (kallad	  "The	  Jurassic	  cheese"	  i	  
Wall	  Street	  Journal)	  som	  även	  presenterats	  i	  SVTs	  "Solens	  Mat".	  
	  
	  
	  
Resealternativ	  -	  vilket	  passar	  dig?	  
13-‐17	  oktober	  
27-‐31	  oktober	  
	  
(Passar	  inget	  av	  dessa	  alternativ,	  hör	  av	  dig.	  Är	  ni	  en	  grupp	  finns	  möjlighet	  att	  	  skapa	  en	  
ny	  resa.	  )	  
	  
Datum	  (resorna	  sker	  onsdag	  -‐	  söndag)	  är	  anpassade	  för	  SAS	  avgång	  06.10	  från	  Arlanda	  
till	  Köpenhamn	  med	  ankomst	  Malpensa	  10.35	  samt	  hemresa	  från	  Linate	  söndag	  19.00	  
med	  ank	  Arlanda	  19.40.	  Motsvarande	  flyg	  avgår	  från	  GBG/Landvetter.	  Anslutningsflyg	  
från	  Sthlm	  söndag	  kväll	  ankomst	  Gbg	  21.55.	  
OBS!	  Flygresa	  ingår	  ej	  i	  resans	  pris.	  Med	  SAS	  Economy	  kostar	  flyget	  ca	  1.300-‐2.500:-‐	  
	  
BÄST!	  Har	  du	  möjlighet	  rekommenderar	  jag	  naturligtvis	  resa	  med	  egen	  bil/buss.	  
Tillfällena	  att	  köpa	  grappa	  och	  vin	  blir	  många	  och	  möjligheten	  att	  skaffa	  sig	  ett	  eget	  
kvalitetssortiment	  blir	  aldrig	  bättre	  än	  så	  här.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Pris	  
Tack	  vare	  goda	  kontakter	  i	  Piemonte	  jag	  komponera	  resorna	  med	  stor	  flexibilitet	  
utifrån	  antal	  resenärer,	  boende	  och	  speciella	  önskemål	  –	  och	  anpassa	  priset	  därefter.	  
När	  jag	  fått	  in	  intresseanmälningarna	  sätter	  jag	  priset	  exakt	  och	  återkommer.	  
	  
Max	  antal	  är	  20	  personer	  och	  minimum	  7	  per	  resa.	  
Cirkapris	  11.000	  –	  15.000:-/p	  p	  	  beroende	  på	  gruppstorlek	  m	  m	  	  
(flygresa	  Sverige-‐Milano-‐Sverige	  ingår	  ej)	  
	  
Priset	  inkluderar:	  
4	  nätter	  dubbelrum	  inkl	  frukost	  (hotell	  4	  stjärnor)	  
5	  luncher	  (slow-‐food	  inkl	  vin/grappa)	  
4	  middagar	  (slow-‐food	  inkl	  vin/grappa)	  
Besök	  (max)	  5	  genuina	  destillerier	  med	  provning	  
Besök	  3	  vingårdar	  med	  provning	  
Två	  ciceroner	  (Maurizio	  Fava	  och	  Ove	  Boudin)	  
Buss	  alla	  dagar	  (samt	  hämtar/lämnar	  vid	  flygplatserna)	  
Boken	  "Grappa	  -‐	  Italien	  på	  flaska"	  
	  
Intresseanmälan	  –	  mejla	  snarast	  möjligt!	  
	  
På	  grund	  av	  att	  vinskörden	  och	  grappasäsongen	  står	  för	  dörren	  ber	  jag	  dig	  mejla	  en	  
intresseanmälan	  snarast/omgående.	  Du	  förbinder	  dig	  inte	  till	  något.	  
	  
Ge	  besked	  om	  följande,	  tack:	  
Vilken	  resa(datum)	  vill	  du/ni	  åka?	  
Passar	  båda	  avgångarna	  lika	  bra?	  
Hur	  många	  är	  ni?	  
Dubbelrum	  ok	  eller	  singelrum?	  
Namn	  på	  samtliga	  resenärer	  
	  
Missa	  inte	  det	  här	  tillfället	  att	  uppleva	  Italien	  när	  det	  sprakar	  och	  lever	  som	  allra	  
mest	  –	  och	  smakar	  som	  allra	  bäst!	  
	  
Välkommen!	  
	  
Ove	  Boudin/Maurizio	  Fava	  
	  
	  
Boudin	  Grappa	  
Sättingsvägen	  34	  
433	  46	  Partille	  
0708-‐336300	  
www.lagrappa.eu	  
lagrappa@telia.com	  
	  


