Weekendresor till Toscana 2013.
En mycket efterfrågad nyhet! Vi gör två resor 2013.
Resa 1. 25 – 29 maj och resa 2. 26 – 30 oktober.
För varje vin, mat och kulturintresserad framstår Toscana som ett av de
främsta vinresmålen i världen. Möt försommaren då allt är ljuvligt fräscht
eller hösten som är underbar då skörden är bärgad och vinbönderna fullt ut
hinner ta hand om oss. Tack vare flyget hinner vi mycket under dessa
fantastiska dagar.
Du bokar själv din flygbiljett till/från Florens. Kanske föredrar du att
flyga till Pisa, Rom eller Bologna! Man kan enkelt förändra/förlänga resan.
Vi har med oss välkända Catherine Wallerman, svenska boende i Florens
sedan många år under hela resan.
Program
Dag, 1 lördag 25 maj eller 26 oktober.
Vi samlas i vestibulen 15:30 på vårt fina, centralt belägna hotell i Florens
för en promenad med guiden Catherine Wallerman. Därefter gemensam
middag på en mycket trevlig restaurang. Viner ingår i alla måltider!
Dag 2, söndag 26 maj eller 27 oktober.
En dag i kulturens o vinets tecken. Vi börjar med vinprovning hos Tenuta
Torciano. Han driver en vinskola och producerar viner från flera områden i
Toscana. En bra och kul vinintroduktion! Volterra är en historisk klenod
där vi blir guidade i mycket intressanta omgivningar. Ni äter lunch på egen
hand innan vi åker vidare till San Gimignano. Där vandrar vi runt och får
information och vi känner historiens vingslag innan vi äter en tidig
gemensam middag.

Dag 3, måndag 27 maj eller 28 oktober.
Denna dag ägnar vi oss åt Moltalcinoområdet och dess Brunelloviner.
Först besöker vi en mycket speciell vingård för visning och vinprovning
Il Paradiso di Frassina. De hävdar att vinet blir bättre av klassisk musik!
Mozart, Mahler och Vivaldi spelas ute bland vinstockarna och i
vinkällaren! Galet eller genialt? Bedöm själva!
Välkände producenten Col d´Orcia tar hand om oss för visning och en
fantastisk vinprovning. Vi äter gemensam lunch på vingården och
konstaterar hur bra kombinationen är mellan deras viner och maten innan
vi åker vidare till Siena. Vi blir guidade runt på Piazza del Campo, kanske
Italiens mest älskvärda piazza. Ser en av Italiens största katedraler, den
märkliga Domen. Flera väljer säkert att botanisera bland viner i Enoteca
Italiana. Middag på egen hand för de som orkar efter återkomst till
Florens!
Dag 4, tisdag 28 maj eller 29 oktober.
Efter frukost besöker vi en underbar vingård, välkända San Felice i San
Gusmé där vi får prova bland annat deras Il Grigio.
I den mycket gamla och intressanta staden Montepulciano vandrar vi runt
o intar lunch på egen hand. Tre damer, mor o döttrar, på Villa Sant Anna
skall vi träffa framemot kvällen. Deras Vino Nobilo di Montepulciano får
årligen fina utmärkelser. En härlig kväll med provning och gemensam
middag med utsökta viner får bli en skön avslutning på resan innan vi reser
tillbaka till vårt hotell.
Dag 5, onsdag 29 maj eller 30 oktober.
Fria aktiviteter och för de flesta hemresa efter fantastiska dagar i underbara
Toscana och där vi får med oss hem härliga minnen och upplevelser!

Pris: 9.100 kr.
I resans pris ingår:
 Inkvartering i dubbelrum. Centralt bra hotell i Florens i fyra nätter.
 Modern buss i tre dagar. Frukost och flerrätters lunch eller middag med viner

samt vingårdsbesök och vinprovningar. Välkända Catherine Wallerman
boende i Florens sedan många år assisterar oss.
Tillägg:
• Enkelrum kr 2.300.• Avbeställningsskydd: kr 250.- per person.
Ni köper och betalar själv valt flyg samt bekostar transfer.
Reseledare och arrangör: Sommelier Sten G. Svenhage - Tidigare mångårig
ledamot av Munskänkarnas Centralstyrelse eller Per Svenhage.
Adress: Kyrkogatan 14, 662 31 Åmål.
Tfn/fax: 0532/16158.
Mobil: 0709-51 72 28 (Per) 0707-33 13 91 (Sten)
E-post: per.svenhage@vinsten.se
Hemsida: www.vinsten.se
Anmälan: Sker per telefon eller helst via hemsidan www.vinsten.se. Plats på resan
bekräftas skriftligen. På bekräftelsen finns betalningsinformation
Slutbetalning skall ske senast två månader före avresan.
Reservation för pris och programjusteringar utanför vår kontroll. Eurokurs € 9:10.
För resans genomförande erfordras 15 deltagare.

Ytterliggare information om resan genom Per Svenhage eller Sten G. Svenhage.
Ring gärna!
Vi ser fram mot en innehållsrik och trevlig resa i matens, vinets och kulturens
tecken!
Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet.
AV MUNSKÄNKARNA ”Rekommenderade resor.”

