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טיסה סדירה תביא אותנו לשדה התעופה של 

מילאנו, שם ימתין לנו מיניבוס אלגנטי איתו נצא 

אל עבר הכרמים והגבעות של פיימונטה.

ארמון צ'רקיו משקיף על הכרמים של ברולו, שם 

יארחו אותנו בחלל אירועים פרטי ומרשים לארוחת 

צהריים וטעימות של יינות איכות אזוריים, כמו גם 

הדרכה ראשונה על יינות האזור.

לאחר מכן נגיע אל בית המלון לצ'ק אין מהיר, 

ולאחר התארגנות קלה, נצא לסיור רגלי קצר 

בעיירה היפיפיה Alba.  נסיים את הסיור במרתף 

יין עתיק, בו נערוך טעימת יין מקצועית עם 

סומלייר, בליווי ארוחת ערב.

נחיתה רכה
יום 1



המאבק בין המסורת לחדשנות בפיימונטה, מורגש 

בכל צעד ושעל. דור ההורים, המייסדים, הנאבק 

לשינוי איכותו ואופיו של היין המקומי, הביא את ברולו 

למרכז הבמה העולמית. הצעירים, בחלקם, עושים 

את דרכם בחזרה אל המסורת העתיקה של האזור. 

נבקר בשניים מהיקבים המזוהים עם הגישה 

המסורתית - Marchesi di Barolo ו - Brezza, שם 

נפגוש את בני המשפחות ונטעם מיינות היקב. 

ארוחת צהריים חוויתית וטעימה ב Osteria, שבכפר 

ברולו. אחר הצהריים נצא לביקור ביקב מסורתי 

נוסף, מהעתיקים והמפורסמים ביותר בפיימונטה - 

Pio Cesare, שבמרתפו שרידים מימי הרומאים.

בערב צפויה לנו סעודה בלתי נשכחת עם שף מקומי.

המסורת של ברולו
יום 2



הבוקר נבקר באחד היקבים המוערכים ביותר באיטליה:

.Aldo Conterno 

 ג'אקומו, מנהל היקב, יארח אותנו ויספר על הפילוסופיה האישית 

והאזורית. נבקר גם במוזיאון היין העתיק שבמרתף האחוזה. 

בצהריים נבקר בכפר היפיפה Monforte d'Alba, ויינתן מעט 

זמן חופשי להנות מהקצב האיטלקי הכפרי, ולספוג את האווירה 

הייחודית של המקום. בכפר, ניצב יקב שהוא סיפורן של 2 

משפחות שהתאחדו לאחת - Conterno-Fantino. כאן נטעם, 

בנוסף ליינות היבשים, גם וורמוט ייחודי לאזור.

בדרך חזרה לאלבה, נעצור לביקור קצר בקפלה הידועה של 

ברולו, המשקיפה על הכרמים. 

 Slowאת ארוחת הערב נסעד במסעדה המובילה את גישת ה״

Food״. נשמע, נטעם ונגלה את הקולינריה המקומית.

TAKE 2 – ברולו
יום 3



פיימונטה היא הבירה של ה ״Slow Food״ 

באיטליה – גישה אזורית, מקומית, עונתית 

ומסורתית. המטבח המקומי נחשב לאחד 

הטובים באיטליה ויש שיגידו הטוב ביותר. היום 

נתמקד בקולינריה המקומית, נצא "לצוד" 

פטריות כמהין ונבקר בחווה בה מייצרים גבינות 

איכות מקומיות.

לאחר ארוחת הצהריים, נבקר ביקב יפייפה 

שהוקם ע"י הנשיא לשעבר, החתום על האיחוד 

של איטליה.

בערב, זמן חופשי והמלצות על פיצריה מצוינת.

קולינריה איטלקית
יום 4



הכפר ברברסקו, אמנם חוסה מעט תחת צילו של השכן 

המפורסם ברולו, אך כמה מהיינות הגדולים ביותר 

באיטליה, מגיעים דווקא מכאן. היום נבקר בשני יקבים 

מובילים באזור, הראשון, קואופרטיב חשוב שיינותיו 

מגיעים ממגוון רחב של כרמים באזור ברברסקו. כאן 

נערוך טעימת יינות מרתקת ונבין את הטרואר המקומי. 

 ,Giuseppe Cortese השני הוא יקב קטן ומשפחתי

כאן גבריאל, החתן של ג'וזפה, יארח אותנו לחוויה 

אינטימית ומרתקת. ארוחת צהריים במסעדה מרשימה 

 .Rabaja היושבת בראש הכרם המפורסם באזור

נחזור אל המלון למנוחה קלה ונצא לחגוג את הערב 

האחרון ב Osteria מופלאה, שבה ה"מאמא" 

המקומית, מכינה בכל יום אוכל טרי ומגישה אותו לכל 

האורחים, ללא תפריט וללא הגבלה. 

ברברסקו
יום 5



ביום שבת הופכת אלבה כולה לשוק ססגוני 

וצבעוני. המדרכות של מרכז העיר העתיקה 

מתמלאות בדוכנים של פירות, ירקות, פטריות 

כמהין, גבינות, נקניקים ועוד ועוד. השוק 

פתוח עד שעות הצהריים ונוכל להסתובב בו 

באופן עצמאי. לאחר ארוחת הצהריים נצא, 

עם המזוודות, לכיוון צפון. נעצור לביקור 

מרתק במזקקת גראפה איכותית, נלמד על 

תהליך ההכנה של הגראפה ונטעם מגוון רחב. 

נמשיך לטיסת ערב ישירה ממילאנו לישראל.

השוק של אלבה
יום 6


