
 

 

 
 

 

PROGRAM Piemonte 
 

 
 

Torsdag 17.09.15 
Kl. 13.05  LH 861  avgang Gardermoen med Lufthansa via Frankfurt.   

                1 innsjekket koffert per person er inkludert. 

kl. 17.45  Ankomst på Torino flygplats och transport till hotell NH Santo Stefano i centrum. 

 
Kl. 19.30 aperitif och middag på hotellets restaurant. 

Aperitif på hotellets terrass: prosecco, dry snacks 

Middag på hotellets restarant;  meny: pastarätt: Maccheroni med grönsaksragout 

Huvudrätt: Kalvschnitzel med citronsås och ugnsstekt potatis,  

Dessert: Halvfrusen dessert med “bacio”smak  

  

Fredag 18.09.15 
 

Förmiddag och lunch på egenhand. 

 

kl. 15.00 möter en engelsktalande lokalguide Carlo  gruppen vidhotellreceptionen.  

Piazza City tour till fots, ca 2 timmar: vi promenerar på de viktigaste 

piazzorna i centrum, vi börjar med själva Piazza Castello med slottet Palazzo Reale – det 

kungliga palatset från den tid då Torino var kungafamiljen Savoias  residensstad och senare 

huvudstad i Italien och palazzo Madama, som tillhör UNESCOs värlsdsskatter. Vi promenerar på 

den livliga fina gågatan Via Garibaldi, med massor av affärer och små butiker med bl.a den goda 

chokladen; vi beundrar en av italiens viktigaste teatrar Teatro  Regio, och kyrkan S.Lorenzo.  

Inga inträden. Torino är även chokladens metropol; vi avslutar med en kaffepaus, den berömda 

”bicerin” som är en gudomlig dryck, bara i Torino, med kaffe, choklad och grädde.... och några 

 bitar choklad ”gianduiotto” på ett av de historiska, vackra kaféerna/konditorierna i centrum, 

Baratti & Milano, Piazza Castello, tel. +39 011 4407138 

 
 

 



 

Kl. 20.00 Restaurant BUGIANEN, via Bellezia 8, Torino (400 m. från hotellet). Restaurant i 

det romerska hjärtat av Torino, i ett av de få palatsen från 1400-talet. Vi kan erbjuda en 

traditionell provsmakningsmeny från Piemonte med förrätt: ugnsbakade paprikor, tomini-ost med 

kryddig sås, ansjovis 

pastarätt: små ravioli med castelmagno-ost och potatisgnocchi med smör, salvia och bergost 

huvudrätt: kalvstek med stekt potatis  

dessert: specialdessert ”bunet” - typ av chokladpudding ELLER tiramisu 

mineralvatten, espressokaffe    EXKL. VINER 
 

 
 
 

 
 

 

 

Lördag 19.09.15 
 

  kl. 09.30 startar vi med engelsktalande lokalguide Alessandra (mob. +39 347 0827833) och 

buss från hotellet, och dagen ägnas åt besök av Alba och dess område. Regionen kallas för Le 

Langhe, här odlas berömda viner: Barbaresco, Barbera, Barolo, Dolcetto, Nebbiolo. Lagom till 

lunch, kl. 13.00 beger vi oss till vingård i La Morra, AZIENDA AGRICOLA MARRONE, fraz. 

Annunziata, 13 12064 La Morra (CN), Tel. +39 0173 509288  och njuter av en provsmakning på 6-

7 viner och en meny medbl.a typiska förrätter, en hemlagad pasta, lokala ostar. Det är inte bara 

traktens bästa mat, utan även det vackraste området med vyer över de fantastiska vingårdarna 

runtomkring.    

 
Efter lunch fortsätter vi till den mysiga byn Barolo till en eftermiddagpaus; här kan man strosa i 

de gamla gatorna, besöka korkskruvmuseum, ta en kopp kaffe eller ett glas vin.. (ingår ej) 

Tillbaka i Torino är vi ca kl. 18.00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/maps/default.aspx?cp=44.63628~7.95367&where1=Agricola%20Gian%20Piero%20Marrone&ss=ypid.YN1354x12948830481707554843&FORM=SNAPST
http://www.bing.com/maps/default.aspx?cp=44.63628~7.95367&where1=Agricola%20Gian%20Piero%20Marrone&ss=ypid.YN1354x12948830481707554843&FORM=SNAPST


Kl. 20.00  Restaurant CIRCOLO DEI LETTORI, via Bogino 9, Torino (900 m från hotellet). En 

elegant, välkänd restaurant i centrum, som organiserar literära möten. Menyförslag: 

förrätt med typ roastbeef med monferrato-sås och paj med squasch och ostfyllda squashblommor 

pastarätt: ravioli på torino-vis 

huvudrätt: oxstek i Arneis-vin, tymiankryddad stekt potatis och carmagnola-paprikor 

dessert: smakprov av panna cotta, bunet och ugnsstekt persika;  espressokaffe 

viner: Piemonte Chardonnay ”Cavallero” och Barbera d’Asti ”Il Pozzo” 

  

 

 

Söndag 20.09.15 

 
 

Frukost på hotellet och tid till eget bruk 

Kl. 12:00  lämnar vi hotellet och beger oss mot flygplatsen i Torino för hemresa, flyg kl. 14.50 

Kl. 14:50   Avgång  til Oslo med Lufthansa via Frankfurt 

Kl. 18:55   Ankomst Gardermoen 

 

 

  


