Kulinaarinen opintomatka
Etelä-Tirolin luomuviinimaailmaan

Tervetuloa mukaamme Etelä-Tirolin henkeäsalpaavan jylhiin maisemiin!
Matka alkaa Helsingistä lennoilla Müncheniin. Olemme teitä Münchenin kentällä vastassa. Tästä
lähdemme yhdessä ajamaan Alppien yli Baijerista Itävaltaan ja Pohjois-Italiaan. Matkan varrella
teemme piknikin alppijärven rannalla luomuviinien kera. Ajamme Eurooppa-sillan yli ja laaksoa
myöten Italiaan. Saavumme Bozeniin, jossa majoitumme hotelliimme. Nautimme tervetuliasmaljat.
Matkan aikana tutustumme paikallisiin ruokiin ja yhdistämme sen herkullisiin luomuviineihin. Ateriat
ovat aina huima kulinaarinen elämys vailla vertaansa!
Keväällä ylängöllä on krokusten kukkimisaika: kaikki niityt loistavat violetteina! Silmiä hivelevä näky.
Teemme päivän retkiä useille erilaisille luomuviinitiloille ja käymme myös luomuomenaplantaaseilla ja
myös artisaani juustonvalmistaja kuuluu ohjelmaamme. Tutustumme paikan päällä yritysten
filosofiaan ja tuotantoon ja tietysti myös maistelemme niitä. Vierailemme Enotekeissa, pienillä tiloilla
ja jopa myös paikallisessa suurvalmistamossa Bozener Kellerei.
Bozen on kuuluisa lukuisista linnoistaan ja museoistaan. Nyt on oiva tilaisuus käydä maailman kuulua
Ötziä – the Ice Man - tervehtimässä…. Käymme myös retkellä köysiradalla pyramideja katsomassa
sekä nautimme lounaan keskiaikaisessa linnassa.
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Lennot Helsinki – München – Helsinki lentokenttäveroineen
Kaikki ohjelmassa mainitut kuljetukset
Ajojen aikana 0,5 l / kivennäisvettä / henkilö
Yöpymiset hotellissa jaetuissa 2:n hengen huoneissa
Picknick vuoristojärven rannalla luomuviineineen
Ensimmäisenä päivänä tervetuliaismalja hotellissa
Joka päivä houkutteleva aamiaispöytä, jossa on tuoreita kakkuja, marmelaadeja, tuoreita
hedelmiä, jogurttia, mehuja, Etelä-Tirolilaista kinkkua, juustoja…
Tutustumiset ja tastingit eri luomutiloilla
Vierailut paikallisissa Vinothekeissa maistiaisineen
Joka päivä lounas tai illallinen paikalliseen tapaan
Juomat ruokailujen yhteydessä: alkoholittomat juomat tai lasi valko- / punaviiniä sekä
kivennäisvesi
Halukkaille opastettu vaellus ylängölle
Yleisten kulkuvälineiden käyttö Bozenissa
Kaikkien Bozenin köysiratojen vapaa käyttö
Vierailut Ötzimuseossa, Messner Mountain Museo sekä Runkelsteinin linna
Mukana aina kielitaitoinen matkanjohtaja/opas/tulkki Marjut Langefeld.

Matkan pituus: torstaista – maanantaihin. Hinta Helsingistä 1.390,- € / henkilö. Varausmaksu on
200,- € / henkilö ja loput viimeistään 2 kk ennen matkan alkua. Yhden hengen huone 142 €
lisämaksusta.
Matka toteutuu, kun ilmoittautuneita on vähintään 6 henkeä. Ryhmänkoko yhteensä max. 22
henkeä. Noudatamme Weinwelt Langefeldin matkaehtoja, jotka matkalaisen tulee hyväksyä varauksen
yhteydessä. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.
Halutessasi räätälöimme ohjelmaa sinun toiveittesi mukaisesti.
Kiertomatkoillamme koko ohjelma on etukäteen mietitty ja optimaalisesti järjestetty, jolloin voit
keskittyä rauhassa oppimiseen, nauttimiseen sekä rentoon lomailuun. Suomenkielinen matkanjohtaja
huolehtii ryhmästä koko matkan ajan ja organisoi yhteistä ohjelmaa.
Kulinaarinen nautintomatka vailla vertaansa!
Marjut ja Manfred Langefeld
info@weinwelt-langefeld.com

www.weinwelt-langefeld.com (suomeksi)
www.weinwelt-langefeld.de (auf Deutsch)

