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Veneto og vakre Verona 

Vin - Italiensk matkultur - og historie.  

6. – 9. september 2017 (4 dager) 

 
Verona er en by i provinsen Veneto i Italia med ca 245000 innbyggere. Byen er kjent som 

stedet der Shakespares Romie og Julie utspiller seg. Dessuten er byen kjent for sitt store 

romerske amfiteater kalt Arena di Verona, som er over 50 år eldre enn Colosseum i Roma 

Arena hadde plass til 20 000 mennesker samtidig. Amfiteaterets ytterdel ble i middelalderen 

revet ned og brukt som materiale til andre bygninger rundt om Verona. 

Sentrum er lokalisert på to Piazza'er; Piazza Erbe, ved Juliets balkong, og Piazza Bra, som 

Arena ligger i midten av. 

Gamlebyen og sentrum av den moderne byen befinner seg innenfor en buktning i Adige-elva 

noe sør for Gardasjøen. 

Verona skal ha blitt grunnlagt av etruskerne, men det første belegg for byens eksistens er fra 

300-tallet f.kr. Den ble raskt et viktig politisk og økonomisk senter i romertiden. 

I 1239 ble byen flomrammet, og deretter ble den gjenoppbygd. Den nådde høydepunktet av 

sin politiske innflytelse på 1300-tallet, da den var maktsentret for della Scala-familien (også 

kjent som Scaligeriene). 
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Program 

DAG 1 – Onsdag 6. september.  

Avreise fra Gardemoen Kl 10:25 direkte med Norwegian. Lander i Venezia Kl 13:05.  

Etter ankomst direkte busstransport og en kort kjøretur til vingården Castello di 

Roncade. Det er Baronen og baronessens sønn som driver Castello di Roncade. 

 
Vingården har tilholdssted i en massiv stor borg midt i den lille landsbyen Roncade, 
nær Treviso. Et utrolig vakkert sted og gården har et rikt utvalg av lokale 
kvalitetsviner. Her vil vi også få en omvisning med vinsmaking og en fire retters 
lunsj på vingården. 
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Videre til byen Verona og sjekker inn på vårt Hotel Mastino som ligger meget 
sentralt til i byen. Hotellet ligger kun få hundre meter fra den kjente Arena di 
Verona. Arenaen ligger i den historiske delen av byen. 
 

 
 

Ettermiddagen fri.  

Reiseleder har for øvrig bestilt bord på utvalgt restaurant og legger opp til en 

felles middag for de som ønsker på Cangrande Ristorante & Enoteca 

  
 
Cangrande er en historisk restaurant sentralt i byen med god mat og et meget godt 
vinkart. Måltider: Lunsj 
  

DAG 2 – Torsdag 7. september  

Frokost på hotellet.  

Vinforedrag og introduksjon om vinene fra Veneto v/ sommelier Einar Zakariassen. 

Målet denne dagen er vi skal bli kjent med Valpolicella (dalen med de mange 

kjellere) og lære om produksjonsteknikkene bak Amarone, Ripasso og Recioto.  

Avreise mot vinområdet Marano og Fumane. Vårt første besøk blir på vingården 

Tenuta Vignega. På vingården får vi en fin omvisning og vinsmaking av deres viner.  
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Åsene i Veneto og Veronaområdet er det området der familiegården Tenuta Vignega 
har både produsert druer og laget vin siden begynnelsen av 1900-tallet. Hver 
generasjon har fått dypere kunnskap om hvordan markedet fungerer. I dag kan de 
ikke snakke om livskvalitet uten å tenke på miljøet og ledelsens valg som vil få en 
effekt på miljøet. Tenuta Vignega besluttet å konvertere hele eiendommen til 
økologisk vingård i 2005. 
  

Transport videre til vinbyen Fumane. Lunsjen inntar vi på Restaurant Ca Dei 

Maghi. 

 

Her vil vi få servert en rikholdig lunsj med lokale retter. Restauranten lager for 

øvrig all pasta og mat fra bunnen av. Dette er også en vingård og vinene vi får 

smake er fra egen kjeller.  

Etter lunsjen gjør vi en kort kjøretur til kvalitetsprodusenten Ca La Bionda for 

vinsmaking og omvisning. 

Castellani familien har laget vin siden 1902, og gården er oppkalt etter grunn-

leggerens kone «La bionda». I dag drives vingården av sønnene Alessandro og 

Nicola. 
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Mor og far er fortsatt med i produksjonen. Som nyutdannet ønolog jobbet 

Alessandro 1 år hos Paolo di Machi i vinhuset Isole Oleana. Da han kom hjem 

etter dette oppholdet renoverte han vingården og produksjonsanlegget for å lage 

en enkel Valpolicella med Isole e Oleana kvalitet. Gården i dag er blant de mest 

anerkjente vingårdene i Valpolicella, også internasjonalt.  

Kvelden fri.  

Reiseleder har for øvrig bestilt bord på utvalgt restaurant og legger opp til en 

felles middag for de som ønsker.  

Middagen denne kvelden spiser vi på historiske Restaurant Maffei i Verona. 
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Ristorante-Enoteca Maffei ligger i hjertet av Verona, like ved Piazza 
delle Erbe. Bygget restauranten ligger i er en av byen flotteste og historiske 
bygninger rent arkitektonisk. Tidligere har dette vært et slott, bygget fra 1626.  
Flotte gresk-romerske søyler i restauranten, gjør at du virkelig føler du nyter middag 
i et slott. Måltider: Frokost/lunsj  
 

Dag 3. Fredag 8. september  
 
Etter en god frokost på hotellet blir det en 2 timers guidet omvisning i Verona med 

engelsktalende guide. Byen er unik og har en utrolig spennende historie. 

Før lunsj setter vi oss igjen i vår buss og kjører inn i Valpolicella dalen, for å innta 

lunsjen på Trattoria Alla Routa i Mazzano Negrar. Restauranten ligger høyt oppe i 

dalen med fantastisk utsikt. Gled dere! 

 

Etter lunsj kjører vi en kort kjøretur videre til Fumane og den anerkjente produsenten 

Accordini.  
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Familiens vinproduksjon startet i hjertet av Negrar. Stefano Accordini kjøpte gården i 

1947. I dag har Stefanos sønn, Tiziano ansvaret for driften av vingården. Sammen 

med bror Daniele begynte han i 1984 å produsere Accordinis første 2 acinatico – en 

tradisjonsrik vin fra området, basert på tørkede druer. Det ble gjort flere endringer, 

blant annet å plante tettere, redusere druemengde for å få bedre kvalitet på vinen. 

Avgjort en stor fordel. I dag er de en av de beste produsentene i Fumane.  

Transfer tilbake til Verona og vårt Hotell Mastino. 

Middag denne kvelden har reiseleder foreslått den historiske Bottega del Vino. Kjent 

for nydelig mat og en rikholdig vinkjeller. Måltider: Frokost og lunsj 

 

Dag 4. Lørdag 9. september 

Frokost og utsjekk fra hotellet.  

Formiddagen fri. Avreise til flyplass kl 14:00. 

Denne formiddagen blir det god tid til å se mer av Verona. Hva med å besøke flere 

av de mange museene. Sett kanskje av litt tid til shopping også!  

Avgang med Lufthansa fra Venezia til Norge kl 16:50. Lander i Norge kl 21.05.   

Reiseleder: Sommelier og kokk Einar William Zakariassen  
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Pris pr. person: 

Pr. person i dobbeltrom   Kr 10950,- 

Tillegg for enkeltrom    Kr   1450,- 

Påmeldingsfrist: 15. mai 2017. 

Påmelding til: einar@vinogmatglede.no , tlf 91157318 

Pris inkluderer: 

 Fly Gardemoen – Venezia med Norwegian T/R. Direktefly. 

 3 overnattinger på det nyrenoverte og sjarmerende Hotel Mastino *** i Verona 

sentrum. 

 3 rikholdige hotellfrokoster. 

 3 rikholdige lunsjer. (1 vingårdslunsj på Castello di Roncade) 

 4 vinsmakinger/omvisninger ifølge program.  

Castello di Roncade, Tenuta Vignega, Ca La Bionda, Accordini. 

 All busstransport i henhold til programmet i Italia + transfer mellom flyplassen og 

hotell. 

 2 timers historisk sightseeing i Verona  

Inkluderer ikke: 

- Tjenester som ikke er nevnt ovenfor. - Drikke og mat som ikke inngår i 

programmet.  - Lokal hotellskatt. - Tips 

Nyttige Linker: 

Hotell: 

http://hotelmastino.it/?gclid=CIP0yZ_WvNECFUdJGQodJp4ERA 

Vingårder/produsenter og lunsjrestauranter: 

http://www.castellodironcade.it/ 

http://www.tenutavignega.eu/ 

http://hotelmastino.it/?gclid=CIP0yZ_WvNECFUdJGQodJp4ERA
http://www.castellodironcade.it/
http://www.tenutavignega.eu/
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http://www.calabionda.it/eng/index.php 

http://www.accordinistefano.it/index_en.php 

http://www.cadeimaghi.it/ 

http://www.trattoriaallaruota.it/ 

Anbefalte restauranter 3 kvelder: 

http://ristorantemaffei.it/gallery/ 

http://www.verona.net/bottegadelvino 

http://www.ristorantecangrande.it/ 

 

Forbehold om noen få endringer i programmet. 

Betingelser og vilkår: 

https://vinogmatglede.no/betingelser-vilkar/ 

 

 

  

http://www.calabionda.it/eng/index.php
http://www.accordinistefano.it/index_en.php
http://www.cadeimaghi.it/
http://www.trattoriaallaruota.it/
http://ristorantemaffei.it/gallery/
http://www.verona.net/bottegadelvino
http://www.ristorantecangrande.it/
https://vinogmatglede.no/betingelser-vilkar/

