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Rondreis Piemonte: Langhe, Roero & Monferrato - augustus en september 2014 - vanaf 
1.245,- euro p.p. 
  
Uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed biedt deze regio alles voor de liefhebber van cultuur, gastronomie 
en wijn. Bezoek de kastelen, wijnkelders en wijngaarden en ontdek folklore, traditie en authentieke 
gerechten tijdens deze rondreis Langhe, Roero & Monferrato. 
  
Programma. 
  
Uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed biedt deze regio alles voor de liefhebber van cultuur, gastronomie 
en wijn. Bezoek de kastelen en wijnkelders, maak een wandeling door de wijngaarden en ontdek folklore 
en tradities en de smaak van authentieke gerechten tijdens deze rondreis Langhe, Roero & Monferrato. 
  
Na aankomst op de luchthaven van Milaan Linate rijdt u per huurauto naar Casale Monferrato-Gabiano 
waar u overnacht in het kasteel van Gabiano. Het kasteelhotel wordt omringd door wijngaarden en heeft 
prachtige tuinen waar u kunt ontspannen voor u dineert in het hotel. 
  
U verkent de omgeving van Casale Monferrato op eigen gelegenheid en kunt o.a. Casale Monferrato met 
o.a. , de kathedraal, synagoge en Joods Museum, maar ook het mooie kasteel Sacro Monte di Crea. 
Inbegrepen in uw rondreis is een picknick in de wijngaarden met lokale producten en een fles wijn van het 
kasteel. Ook krijgt u een rondleiding door de middeleeuwse kelders van het kasteel met uitleg over de 
wijnproductie. In het gebied kunt u diverse andere wijnkelders bezoeken; informatie ontvangt u bij uw 
reisbescheiden. 
  
Op dag vier rijdt u naar Acqui Terme door heuvels en wijngaarden. U komt door het gebied rond Asti waar 
de mousserende wijn "spumante" en de zoete moscato worden geproduceerd. De lunch gebruikt u op het 
kasteel van Grinzane dat een "Stella Michelin" toegekend heeft gekregen (inbegrepen). U overnacht in "L ' 
Albergo dell'Agenzia" , ontstaan uit de Slow Food beweging, in Pollenzo. 
  
Vanuit Pollenzo kunt Alba bezoeken, de hoofdstad van de witte truffel. Het gebied rond Alba is 
heuvelachtig en biedt gelegenheid voor een panoramische rondrit door de Barolo heuvels met mooie 
dorpen als Diano d'Alba, Barolo, La Morra, Castiglione Falletto, Serralunga, Perno di Monforte, Serravalle 
en Albaretto della Torre en kastelen en burchten in de wijngaarden. 
  
Ook kunt u Turijn bezoeken en een wandeling maken door het centrum door Via Garibaldi, over Piazza 
Castello en Piazza San Carlo en door de sfeervolle wijk "Quadrilatero" , het Valentino Park en naar de 
middeleeuwse burcht. Verlaat u de stad niet voor u de traditionele drank van Turijn, de 'bicerin' heeft 
gedronken en heeft genoten van een typisch Italiaans apéritivo. 
  
Programma in het kort. 
  
dag 1.  Milaan - Casale Monferrato 
  
dag 2&3 Casale Monferrato (Gabiano & Moncalvo) 
  
dag 4. Casale Monferrato - Acqui Terme 
  
dag 5. Acqui Terme - Pollenzo 
  
dag 6&7. Pollenzo (Langhe, Alba en Turijn) 
  
dag 8. Pollenzo 
  
  
Reisperiode. 



  
Deze rondreis langs de Amalfi kust is het gehele jaar boekbaar voor de reisperiode april t/m oktober 2014. 
  
Prijs. 
  
Vanaf 1.245,- euro per persoon (op basis van de maand september 2014) 
  
Vanaf 1.355,- euro per persoon (op basis van de maand augustus 2014) 
  
Wel inbegrepen in de reissom. 
  
- retourvlucht Amsterdam-Milaan per KLM of Alitalia (op basis van de goedkoopste tariefklasse); 
- 7 overnachtingen in kleinschalige, luxe hotels (4* ) op basis van een tweepersoonskamer incl. ontbijt; 
- 1x diner in het kasteel van Gabiano (excl. drankjes); 
- 1x wijn experience Gabiano (rondleiding wijnkelders, wijnproeverij en picknick in de wijngaarden van het 
kasteel); 
- 1x lunch in Kasteel Grinzane (met 1 Michelin ster) inclusief wijn (excl. water en koffie); 
- entree tot de Banca del Vino in Pollenzo inclusief proeverij van 3 wijnen; 
- 8 dagen autohuur (mini economy, 2 deurs met airco), ongelimiteerd aantal kilometers en 
basisverzekeringen, ophalen en inleveren op Milaan Linate Airport; 
- informatiepakket met reisgids, persoonlijk reisschema en tips. 
  
Niet inbegrepen in de reissom. 
  
Maaltijden en entreegeld, tenzij specifiek vermeld 
Uitgaven van persoonlijke aard 
Lokale toeristenbelasting (city tax). 
  
Accommodaties. 
  
In het kasteel van Gabiano verblijft u in een tweepersoons junior suite en krijgt u 's ochtends een eenvoudig 
ontbijt op de kamer bestaande uit lokale jam, thee, melk en koekjes. De wijngaarden en tuinen die bij het 
kasteel horen kunt u bezoeken evenals de wijnkelders. 
  
In Acqui Terme overnacht u in een kleinschalig 4* hotel met 26 sfeervolle kamers, restaurant, tuin en 
buitenzwembad. De spa bij het hotel biedt Ayurveda behandelingen. 
  
De Albergo dell'Agenzia in Pollenzo ligt op een mooi landgoed (van koning Carlo Alberto van Savoy) en is 
ontstaan uit de Slow Food gedachte. Op het landgoed bevinden zich de Albergo, de Banca del Vino en de 
eerste Universiteit voor Gastronomie. De 44 kamers zijn smaakvol ingericht; de standaardkamers liggen op 
de hogere verdiepingen en zolder en hebben houten balken en een balkon. 
  
Vluchten. 
  
Vanaf Amsterdam, KLM of Alitalia, directe vlucht Milaan Linate, dagelijks vertrek mogelijk. 
  
Bijzonderheden. 
  
De rondreis Langhe & Roero is te combineren met een verblijf in Turijn of Milaan. Ook kunt u de rondreis 
verlengen met een verblijf aan de Ligurische kust. 
 

 


