Wijnreizen naar de Italiaanse streek Friuli-Venezia-Giulia
FRIULI VENEZIA GIULIA
Een onontdekt stukje Italië waar Italië nog
gewoon écht Italië is!!!
Friuli is in Nederland behoorlijk onbekend, zowel
op toeristisch gebied maar zeker ook op het
gebied van de wijn, terwijl deze streek vele mooie
onbekende wijnen voortbrengt. De samenstelling
van de bodem bestaat uit grind en mergel, deze
vormen samen met het klimaat voor een
uitstekend terroir.
Vooral in de mergel zitten veel mineralen en tannines wat de grondsoort uitstekend geschikt maakt
voor wijnbouw. Het gebied wordt vaak vergeleken met de Graves van de Bordeaux.
Friuli is in Italië vooral bekend om zijn vele inheemse druivensoorten zoals: de Friulano, Verduzzo,
Ribolla Gialla, Ribolla Nero, Pignolo en Schioppettino. Om u kennis te laten maken met dit mooie
wijngebied organiseren wij leuke, betaalbare wijnreizen voor de liefhebbers maar natuurlijk ook
uitermate geschikt voor speciale een bedrijfshappening.

Lang weekend speciaal voor wijnliefhebbers!!!
Wij organiseren geheel verzorgde wijnreizen voor groepen vanaf 4 personen naar het fantastisch
mooie wijngebied Friuli-Venezia-Giulia.
Na één of meerdere kennismakingsavonden spreken wij af op Schiphol alwaar het avontuur begint.
Samen vliegen wij naar Venetië. Hier wacht een personenbus ons op en brengt ons naar het
fabelachtige Poffabro, één van de 30 mooiste plaatsjes van Italië. Hier zult u 4 nachten verblijven in
“La Cucagna” gelegen aan het dorpsplein. Elke ochtend staat er voor u een stevig ontbijt klaar, een
bodem voor de mooie dag die wij gaan beleven.

Vrijdag, de aankomst-dag, kunt u de omgeving verkennen en nemen wij u mee naar Maniago
alwaar wij zullen genieten van een uitstekende Italiaanse koffie. ‘s Avonds eten wij in een pizzeria.

Zaterdag, na het
ontbijt, nemen wij u
mee naar het mooie
wijngebied de “Friul
grave” om te worden
ontvangen op het
wijngoed van Sergio
Gelisi. Hier krijgt u een
rondleiding door de
wijngaarden, uitleg in
de “Cantina” waarna
wij aansluitend tijdens
een workshop de
wijnen zullen gaan
proeven en
beoordelen.
’s Middags brengen wij een bezoek aan Tenuta Fernando Capello alwaar wij op de fiets door de
wijngaarden rijden, waarna u een rondleiding krijgt door het bedrijf en een bezoek aan de
wijnkelders met aansluitend het proeven van de wijnen. Deze dag sluiten wij af met een diner bij
albergo “al Consul” in Spilimbergo, dit is een echt Italiaans familie-restaurant alwaar u ontspannen
en op uw gemak kunt genieten van heerlijke Italiaanse gerechten.

Zondag, reizen wij af naar Cividale del Friuli, de hoofdstad van de Colli Oriëntali. Hier krijgt u een
rondleiding door de stad.
Wanneer wij de stad verlaten volgen wij de “strada del vino” door de Colli Oriëntali naar Prepotto
alwaar wij een warme lunch zullen nuttigen. Na de maaltijd bezoeken wij de wijnmakerij Scarbolo
waar u kennis kunt maken met één van de beste Italiaanse wijnen, de Schioppettino wijn.
Aan deze oude wijnsoort hangt
een prachtig historisch verhaal
die wij u natuurlijk zullen
vertellen. Na het verlaten van
Scarbolo vervolgen wij onze weg
over de “strada del vino” richting
de plaatsjes Cialla en Prepotto,
wereldberoemd om hun mooie
wijnen.

Maandag, na het ontbijt
gaan wij naar Maniago waar wij
gezamenlijk genieten van de
beste cappuccino, espresso of
andere soort koffie en de markt
van Maniago bezoeken. Dan rijden wij naar de wereldbefaamde ham-drogerijen in San Daniele, waar
wij een kijkje nemen in één van de droogruimten.

’s Middags brengen wij een bezoek aan het centrum van Spilimbergo, de stad waar de enige echte
“scuola mosaico” zich bevindt en waar wij natuurlijk een bezoek aan brengen. Voor het diner gaan
wij naar Albergo “Al Consul”.

Dinsdag, na het ontbijt brengen wij u terug naar vliegveld Marco Polo in Venetië en zal één van
ons met u meevliegen naar Schiphol alwaar wij na een prachtig bezoek aan Friuli Venezia Giulia
afscheid van elkaar nemen.

De kosten voor deze reis zijn:
Groep 4 to 6 personen € 695 p.p. all-in*
Groep 6 tot 12 personen € 595 p.p. all-in*
*bij de reis is inbegrepen:
Heen- en terugvlucht Amsterdam-Venetië
Vervoer in Italië
4 overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijt
4 x diner of lunch
Genoemde rondleidingen en proeverijen
*toeslag 1-persoonskamer € 100
*toeslag eigen appartement € 200 per 2 personen

