PROGRAM: CYKLA MELLAN ITALIENSKA
VINGÅRDAR
4 frukostar, 4 luncher och 3 middagar inkluderad

Dag 1

Bubbel i Franciacorta
Lunch, middag
Vi landar i Italiens sköna land och beger oss direkt till Franciacorta, känt och uppskattat av
vinälskare. Här gör man Italiens troligen främsta mousserande vin enligt den klassiska
Champagne-metoden. Vi äter en matbit och smakar av de ädla dropparna. Finns det något
godare än ett torrt och friskt bubbel efter en resa?
Vi åker sedan vidare till vinbyn Fumane i Valpolicella, där vi checkar in på vår familjeägda
lantgård El Pendola. Mamma Anna-Maria dukar upp hemlagad mat och gårdens viner åt oss.
Varför inte våga sig på en grappa på maten? Den stammar från regionen och klassas som en
"digestivo" som hjälper till med matsmältningen efter en entusiastisk måltid. Grappan har
kommit in i finrummet på senare tid och man möter allt oftare "monovitigno", dvs grappa
gjord på en enda druva. Det är roligt att jämföra smakerna om man mäktar med mer än ett
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glas!

Dag 2

Vincykling i Valpolicella
Frukost, lunch
Efter en god frukost sadlar vi upp och rullar in i Valpolicella-dalen. Vi passerar vinfält,
körsbärsträd, stiliga palats och små lantliga byar. De vackra stenmurarna ”a secco”, utan
murbruk, kantar många av vägarna. Lagom till lunch rullar vi tillbaka till vår vingård, där vi
avnjuter en picknick i dess vackra omgivningar med gårdens viner till. Det blir både Amarone
och andra godsaker. Middag på egen hand ikväll. Kanske en frasig pizza eller något flottare
på en av byns restauranger?

Dag 3

Vincykling i Bardolino
Frukost, lunch, middag
Valpolicella är verkligen ett välsignat område. Inte nog med att man ståtar med bildsköna
vinkullar, man har dessutom de blånande Alperna i ryggen och livsnjutarnas favoritsjö
Gardasjön alldeles intill. Idag ska vi cykla genom vackra omgivningar till Bardolino som är en
vinproducerande by vid sjöns södra strand. Färden går på små lantvägar i ett böljande
landskap prytt av stolta cypresser, tysta olivlundar, upptittande gårdar och den lockande
vattenspegeln framför oss.
Vi stannar till på en gård för att smaka på vinerna som görs i Valpolicellas systerdistrikt
Bardolino. De görs på samma druvor och många gårdar har ägor i bägge områdena, men här
blir vinerna lite lättare och passar bra till både sjöns och skogens mat. Vi rullar sedan ner i
byn där vi avrundar med picknick på stranden och ett svalkande bad. Efteråt kan den som vill
nosa upp ett enotek för ytterligare ett glas vin eller två. På kvällen är vi tillbaka på vår gård
för ännu en god middag.

Dag 4

Vincykling till Sirmione
Frukost, lunch, middag
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Den uppmärksamme spanade igår ut över vattenspegeln och såg en smal landremsa som
sticker ut. På spetsen ligger medeltidsbyn Sirmione, målet för dagens cykeltur. Vi når först
startpunkten med en kort transfer och cyklar sedan de lantligare vägarna mot denna
sevärdhet med sin intressanta befästning. Det var här den romerska poeten Catullo hade sitt
sommarresidens.
Väl tillbaka i Valpolicella får vi en intressant guidning och vinprovning på eleganta Serego
Alighieri (ättlingar rakt nedstigande led till självaste nationalskalden Dante), som tillhör
kända vinhuset Masi. På kvällen avskedsmiddag på agriturismon.

Dag 5

Farväl till vin- och cykelresan
Frukost
Efter frukost återvänder vi hem till Sverige efter en välfylld kortvecka med skön cykling och
mycket gott för gommen.
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