
 
 

Kulinaarinen nautintomatka  
Etelä-Tirolin luomuviinimaailmaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tervetuloa mukaamme Etelä-Tirolin henkeäsalpaavan jylhiin maisemiin!  
 

Matka alkaa Helsingistä lennoilla Müncheniin. Olemme teitä Münchenin kentällä vastassa. Täältä 
lähdemme ajamaan kohti etelää ja pysähdymme kauniin vuoristojärven rannalle nauttimaan 
baijerilaisen lounaan ja käymme täällä myös upeassa luostarikirkossa. Baijerista lähdemme yhdessä 
ajamaan Alppien yli Itävallan läpi Pohjois-Italiaan. Matkan varrella teemme piknikin  alppijärven 
rannalla luomuviinien kera. Ajamme Eurooppa-sillan yli ja laaksoa myöten Italiaan. Saavumme 
Bozeniin ja ajamme ylös vuoren rinteelle, jossa majoitumme tyylikkääseen panoramahotelliimme. 
Nautimme tervetuliasmaljat – sekä edessämme avautuvaa maisemaa Dolomiiteille! 
Viikon aikana tutustumme paikallisiin ruokiin ja yhdistämme sen herkullisiin luomuviineihin.  
Keväällä kaikki hedelmäpuut kukkivat, syksyllä metsä on ruskanväriloistossaan.  
Teemme päivän retkiä eri luomuviinitiloille, käymme luomuomenaplantaasilla ja myös  
artisaani juustonvalmistaja kuuluu ohjelmaamme. Ajamme Tirolin viinitietä myöten, jota kutsutaan 
maailman kauneimmaksi viinitieksi. Tutustumme paikan päällä yritysten filosofiaan ja tuotantoon ja 
tietysti myös maistelemme niitä. Vierailemme Enotekeissa ja jopa myös paikallisessa viinitehtaassa. 
Viinillinen kohokohta on varmastikin paronin luomulinna Partschinsissa. Bozenin kaupunki on 
kuuluisa lukuisista upeista linnoistaan ja museoistaan. Nyt on oiva tilaisuus käydä maailman kuulua 
Ötziä – the Ice Man - tervehtimässä….   Menemme myös  köysiradalla maapyramideja katsomaan ja 
keskiaikaiseen linnaan lounaalle. Paluumatkalla käymme  Kufsteinissa Riedelin lasitehtaalla 
„Emotionsshow Sinnfonie“ katsomassa ja palaamme Münchenin lentokentälle, josta kotimatka alkaa.  
 
Hintaan sisältyy:  

 Lennot  Helsinki – München – Helsinki lentokenttäveroineen  
 Kaikki ohjelmassa mainitut kuljetukset + muut ajot sopimuksesta  
 Yöpymiset hotellissa vuoristokylässä jaetuissa 2:n hengen huoneissa  
 Baijerilainen lounas Bierstubessa 
 Picknick vuoristojärven rannalla luomuviineineen  
 Ensimmäisenä päivänä tervetuliasmalja hotellin terassilla  
 Joka päivä houkutteleva aamiaspöytä, jossa on tuoreita kakkuja, marmelaadeja, tuoreita 

hedelmiä, jogurttia, mehuja, Etelä-Tirolilaista kinkkua, juustoja…  
 Tutustumiset ja tastingit eri luomutiloilla 
 Vierailut paikallisissa Vinothekeissa maistiaisineen 
 Kaikki Bozenin köysiradat ja museoiden sisäänpääsymaksut  
 Hotellin Wellness-osaston käyttö (uima-allas, sauna, poreallas jne)  
 Joka päivä lounas tai illallinen (ei sis. juomia)   
 Halukkaille opastettu vaellus ylängölle  

 Mukana aina kielitaitoinen matkanjohtaja/opas Marjut Langefeld. 

Ajankohta: viikonpäivinä torstaista – keskiviikkoon (6 yötä).   
Hinta Helsingistä 1.450 € / henkilö. Varausmaksu on 200,- € / henkilö ja loput viimeistään 2 kk 

ennen matkan alkua. Yöpyminen jaetuissa kahden hengen huoneissa, Yhden hengen huone 220 €   

lisämaksusta.  Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.  

Etelä-Tiroli on kulinaarinen nautintomatka ja kulttuuri kohde vailla vertaansa!  
Marjut Langefeld   info@weinwelt-langefeld.com   www.weinwelt-langefeld.com (suomeksi) 

www.weinwelt-langefeld.de (auf Deutsch) 
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