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Följ med på smakresa till Toscana! PRIS: 

16 995  kr/person för prenumeranter.

17 995 kr/person för icke prenumeranter.

I PRISET INGÅR:

Reguljärflyg i ekonomiklass med Norwegian, 

 t/r Stockholm–Rom.

Flygplanstransfer t/r, dagsaktuella flygskatter och 

bränsletillägg.

Busstransfer t/r till hotellet.

Boende på Relais Osteria dell’Orcia med  

del i dubbelrum. För information om boende  

i deluxerum eller svit mot tillägg, se lantliv.com.

Tryffeljakt.

Matlagningskurs.

Besök hos olivoljeproducent.

Besök på vingården Col d’Orcia.

Alla transfers enligt programmet.

Svensktalande guiden Erik Olsson.

Samtliga gemensamma måltider med dryck.

INGÅRT EJ I PRISET:

Personliga försäkringar.

Avbeställningsförsäkring.

Ej i programmet nämnda måltider och aktiviteter.

Boka och läs mer: lantliv.com/resor eller 7Peppers.se, 

alt erik@7peppers.se,  070-984 42 08.

Välkommen att följa med Lantliv mat&vin 
till den magiskt vackra landsbygden  

runt Montalcino i Toscana! Vi kommer att 
leta tryffel, plocka oliver, laga toskansk  

mat samt njuta av ett unikt besök med 
provning av prestigeviner och lunch på gården 

Col d’Orcia, som producerar prisbelönt 
brunello di montalcino. Lantliv mat & vins 

chefredaktör Cecilia Lübeck är  
med på hela resan.

Följ med till Toscanas vackraste trakt!

Landsbygden runt Montalcino präglas av 
böljande kullar, vingårdar, olivlundar och små 
medeltida byar. Det här är också hemvisten 
för ett av världens mest kända viner, brunello 
di montalcino. Vi bor på Relais Osteria 
dell’Orcia i Bagno Vignoni i Val D’Orcia. Det 
forna gästgiveriet med anor från 1500-talet är 
i dag ett fyrstjärnigt hotell med fantastiskt läge 
och 16 lyxigt lantliga rum. Här finns också en 
vacker trädgård, pool med utsikt över Val 
d’Orcia samt en förstklassig restaurang som 
lagar mat enligt toskansk tradition.

Dag 1: Lördag den 14:e oktober
Vi flyger med Norwegian till Rom och 
anländer 16.15. Vi  åker sedan med vår buss 
till Montalcino och Relais Osteria dell’Orcia. 
Turen tar cirka 2,5 timme. Efter incheckning, 
välkomstdrink och genomgång av program-
met så avnjuter vi middagen på hotellets 
restaurang La Vecchia Posta.

Dag 2: Söndag den 15:e oktober
Dagen startar med en härlig italiensk frukost. 
Sedan gör vi en utflykt till skogen i San 
Giovanni d’Asso och deltar i en spännande 
tryffeljakt med tryffeljägare och hundar. 
Vinprovning och lunch på ett vineri i närheten. 
Sedan väntar avkoppling på hotellet inför 
kvällens matlagningslektion, där vi får lära oss 
hemligheterna med det toskanska köket. 
Middagen vi lagat avnjuts med härliga viner 
från husets fina vinkällare.

Dag 3: Måndag den 16:e oktober
Frukost. Besök hos en olivoljeproducent där  
vi får vara med på skörden, lära oss om 
pressningen samt prova oljor. Lunch avnjuts  
i olivlunden. På eftermiddagen finns tid att bara 
koppla av på hotellet och vid poolen, eller  
med en spabehandling. Mountainbikes finns 
att låna för den som vill utforska småvägarna i 
Val d’Orcia. Kvällen börjar med vinprovning  
i hotellets vinkällare. Middag i trädgården. 

”Jag älskar Toscana och ser verkligen fram  
emot att njuta av det bästa och godaste i trakten runt  

Montalcino. Hoppas du vill följa med på vår resa!  
Obs! Det är begränsat antal platser så  

först till kvarn gäller. Vi ses!”

Cecilia Lübeck reser ofta till Italien,  
gärna till Toscana.

UNIKT ERBJUDANDE 
RESOR

MAT- OCH VINRESA 
TILL TOSCANA  

14–18 
OKTOBER

RESOR

Vill du prenumerera på tidningen och ta del av våra förmånliga erbjudanden? 
Gå in på www.lantlivmatochvin.com/prenumerera

Dag 4: Tisdag den 17:e oktober
Nu är det dags för ett unikt besök på brunello- 
vineriet Col d’Orcia som öppnar sina dörrar för 
Lantliv mat & vins läsare! Col d’Orcia är en av  
de äldsta etablerade vingårdarna i Montalcino  
och en prestigeproducent där stor vikt läggs vid 
hållbarhet och miljö. Alla vingårdar inom 
egendomen är sedan 2013 klassade som eko - 
logiska. 2016 röstade Sveriges främsta vinjournalis-
ter fram Col d’Orcia Brunello di Montalcino till 
”Årets bästa röda vin”. Vår grupp kommer att få en 
rundvandring i den vackra vingården och i vineriet, 
där vi provar viner och äter lunch. Självklart  finns 
det också möjlighet att köpa med sig viner hem. 
Efter besöket åker vi till den vackra medeltidsstaden 
Montalcino för stadsvandring, shopping och 
middag på en lokal restaurang.

Dag 5: Onsdag den 18:e oktober
Efter frukost och utcheckning så börjar vi vår resa 
hemåt. På vägen stannar vi hos en ostproducent 
där vi lär oss hur produktionen går till. Vi får också 
möjlighet att prova och köpa ostar, som till exempel 
den toskanska pecorinon. Sedan är det dags att  
bege sig vidare mot Rom och flygplatsen.

CECILIA LÜBECK, CHEFREDAKTÖR

I SAMARBETE MED

På Osteria dell’Orcia njuter vi av lantlig atmosfär, mysiga  
rum och ett förstklassigt kök. Gården har anor från 1500-talet.

Toskansk mat bygger på  
det enkelt lyxiga med 

 pecorino, prosciutto och   
kraftfulla viner.

Oktober är skördemånad  
för oliver i Toscana och vi får  

vara med och hjälpa till!

Vingården Col D’Orcias ägor ligger vackert   
belägna  bland kullarna utanför Montalcino.  
Här trivs Brunellodruvorna.

En resa för livsnjutare!  
Med de bästa toskanska vinerna,  
matlagningskurs och långa,  
goda middagar.

Vi får vara med och se hur det  
går till när man söker efter Toscanas 
svarta guld, tryffeln.

Greve Cinzano 
öppnar upp 
vingården Col 
d’Orcia för våra 
läsare.


