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בהדרכת אורית גרינבוים-לירון

יום 1

ברוכים הבאים לטוסקנה
נגיע בטיסה ישירה לרומא בשעות הצהריים ,נשיק כוס יין ראשונה ונצא צפונה במיניבוס
אלגנטי.

נעצור לארוחת צהריים ביקב קטן ומקסים בשם  ,Erik Bantiשם נגלה חביות ייחודיות
והמצאות נוספות ,לצד מסורת ארוכת שנים ואת גבינת הריקוטה הטובה בעולם.
נמשיך בדרכנו צפונה ,אל עיר המבצר המרשימה סיינה ,ונתקבל במלון 4כוכבים
אלגנטי הממוקם בתוך חומות העיר העתיקה.
לאחר התארגנות קלה ,נצא לטיול רגלי בסמטאות העיר היפה ,סיור שיסתיים במסעדה
המרשימה ,Antica Osteria da Divoמסעדה שמתמחה ב - Slow Foodבמהלך
הארוחה ,נשמע על מהפכת ה Slow Foodשהתחילה באיטליה ומשנה את היחס
העולמי לאוכל.

יום 2

מונטאלצ'ינו ומונטפאלצ'ינו
היום נבקר בכפרים מהם מגיעים כמה מהיינות הגדולים ביותר בטוסקנה

ובאיטליה כולה -מונטאלצ'ינו ומונטפולצ'יאנו.
יינות הברונלו המפורסמים כמו גם היינות האציליים ,Vino Nobileמגיעים
מכאן .
יקב סלקטו יארח אותנו לחוויה בלתי נשכחת ,כולל טעימות עם היינן המוכשר
מיקלה וארוחת צהריים ביקב הממוקם בלב הכרמים.
 Pecorino Cugusiהם יצרני הגבינות מהטובים ביותר בדרום טוסקנה .
נזכה לחווית אירוח VIPטעימה מקצועית של מיטב הגבינות .
נבקר גם ביקב ,Poggio di Sottoמיצרני הברונלו המוערכים בעולם.
ערב חופשי בסיינה והמלצה לארוחת ערב במסעדה מסורתית מקומית.

יום 3

הקולינריה של פירנצה
פירנצה היא העיר הגדולה והמרכזית בטוסקנה וככזו ,פירנצה היא גם בירת
הקולינריה של האזור.

נתחיל את היום בטיול קולינרי בעיר בליווי מדריכה איטלקיה ,דוברת עברית ,
המכירה כל פינה בעיר היפה .
במהלך הטיול נטעם ממיטב חומרי הגלם ומנות ייחודיות לפירנצה וביניהן ה
 Trippa and Lampredottoהמפורסמת.
נתפזר לאחר צהריים חופשיים לטיול בין הסמטאות והפיאצות של פירנצה ונפגש
שוב לקראת הערב למאסטר קלאס קולינרי עם השף במסעדת מישלן.

יום 4

קיאנטי קלאסיקו
קיאנטי הוא אולי אזור היין המפורסם בעולם ,נכתבו בהשראתו אינספור

ספרים וסרטים ,ויינות המחוז מפורסמים בעולם כולו .היום נבקר בשני יקבים
מובילים בקיאנטי ,נטעם יינות איכות ונלמד על הייחודיות של יינות האזור.
הראשון ,יקב מרשים וגדול הממוקם למרגלות ארמון מפואר .השני ,יקב קטן
ומשפחתי ,שם נפגוש את בני המשפחה העוסקת ביין כבר במשך 5דורות.
בין לבין נבקר בעיירה היפייפיה  Greve in Chiantiנספוג את הריחות
והמראות הייחודיים ונשתה קפה או יין ,בכיכר המרכזית.
בשעות אחר הצהריים המאוחרות נחזור לסיינה למנוחה קלה ולאחריה
ארוחה במסעדת  Tar-Tufoהמתמחה ,איך לא ,בפטריות כמהין מטוסקנה.

יום 5

סופר טוסקן
בולגרי הוא אזור היין "הנידח "של טוסקנה.
עד לפני זמן לא רב ,בבולגרי היו מעט יצרני יין ושמותיהם לא נישאו

למרחקים .כל זה השתנה באמצע המאה הקודמת ,עם בן משפחת אנטינורי
ש"העז "לשבור את הכללים ולגדל זני ענבים שלא לפי החוקים של טוסקנה .
התוצאה היא כמה מהיינות הטובים והמוערכים ביותר באיטליה.
נבקר אצל שני יצרנים מובילים באזור ,נשמע ,נראה ונלגום מהעשייה
במפגשים מרתקים עם ייננים וכורמים פורצי גבולות .ארוחת הצהריים הקלה
תהיה אף היא ביקב.
בשעות הערב נחזור לסיינה לארוחת ערב חגיגית בה נסכם את החוויה
הטוסקנית עם מגוון יינות מרחבי האזור.

יום 6

סיום מתוק
הבוקר נצא לאחר צ'ק אאוט ,לכיוון דרום.
נבקר בעיר  Perugiaהמתמחה בייצור שוקולד איכותי ,נטעם ונתנסה כמובן,
ונאכל ארוחת צהריים במעדניה קטנה וקסומה.
משם נמשיך לרומא לזמן חופשי לטיול בעיר מלאת היסטוריה ,תרבות ובעיקר
אומנות .בשעות הערב המוקדמות נפגש שוב ונצא לשדה התעופה ברומא,
ומשם בטיסה ישירה חזרה לתל אביב.

