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בהדרכת אורית גרינבוים-לירון



נגיע בטיסה ישירה לרומא בשעות הצהריים, נשיק כוס יין ראשונה ונצא צפונה במיניבוס 

אלגנטי.

נעצור לארוחת צהריים ביקב קטן ומקסים בשם Erik Banti, שם נגלה חביות ייחודיות 

והמצאות נוספות,לצד מסורת ארוכת שנים ואת גבינת הריקוטה הטובה בעולם.

נמשיך בדרכנו צפונה, אל עיר המבצר המרשימה סיינה, ונתקבל במלון 4 כוכבים 

אלגנטי הממוקם בתוך חומות העיר העתיקה.

לאחר התארגנות קלה, נצא לטיול רגלי בסמטאות העיר היפה, סיור שיסתיים במסעדה 

המרשימה,Antica Osteria da Divo, מסעדה שמתמחה ב- Slow Food. במהלך 

הארוחה נשמע על מהפכת הSlow Food  שהתחילה באיטליה ומשנה את היחס 

העולמי לאוכל.

יום 1

ברוכים הבאים לטוסקנה



היום נבקר בכפרים מהם מגיעים כמה מהיינות הגדולים ביותר בטוסקנה 

ובאיטליה כולה - מונטאלצ'ינו ומונטפולצ'יאנו.

יינות הברונלו המפורסמים כמו גם היינות האצילים - Vino Nobile, מגיעים 

מכאן. נטייל בין סמטאות הכפר היפיפה מונטפולצ'יאנו, ומשם נמשיך לביקור 

ביקב סלקטו שיכלול טעימת רוחב של מיטב יינות היקב וארוחת צהרים קלה, 

ביקב הממוקם בלב הכרמים.

 Pecorino Cugusi הם יצרני הגבינות מהטובים ביותר בדרום טוסקנה. נזכה 

לביקור VIP וטעימה מקצועית של מיטב הגבינות.

נבקר ונטעם גם ביקבPoggio di Sotto, מיצרני הברונלו המוערכים בעולם. 

בערב, לאחר מנוחה קלה נסעד במסעדת Tar-Tufo המתמחה, איך לא, 

בפטריות כמהין מטוסקנה.

יום 2

מונטאלצ'ינו ומונטפולצ'יאנו



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 

היטב כל פינה בעיר היפה. 

לאחר הסיור נזכה לזמן חופשי לביקור באינספור החנויות, המעדניות ולמי שירצה, גם 

המסעדות שבעיר. 

לקראת אחר הצהרים נצא דרומה, לכיוון סיינה, נעצור בכפר קטן בו חבויה חוויה 

מרגשת. מסעדת המישלן La Bottega del 30, שהיא הותיקה במסעדות בעלות הכוכב 

באיטליה. הלן, בעלת המסעדה תחלוק איתנו את סיפורה המרגש, באמצעות, מילים, 

צבעים, ריחות וטעמים. 

יום 3

הקולינריה של פירנצה



קיאנטי הוא אולי אזור היין המפורסם בעולם, נכתבו בהשראתו אינספור ספרים וסרטים, 

ויינות המחוז מפורסמים בעולם כולו. היום נבקר ביקב שאחראי במידה רבה על הנוסחה 

ליינות אזור קיאנטי כולו.

 

לטירה של משפחת ריקאסולי, Castello di Brolio, היסטוריה של למעלה מ 800 שנה, 

הכוללת ביקור של המלך האיטלקי בטירה. במקום מוזיאון מרשים, שאוצר בתוכו הרבה 

מההיסטוריה של טוסקנה ואיטליה כולה: כלי נשק עתיקים, חדר שנבנה במיוחד למלך 

ושנים רבות של מחקר ופיתוח חקלאי המאפשרים הצצה ליסודות היין האיטלקיים.

לאחר הביקור המרגש נמשיך לארוחת צהרים דשנה במסעדה של הקצב המפורסם 

.Dario Cecchini - ביותר בעולם

בשעות אחר הצהרים המאוחרות נחזור לסיינה לערב חופשי לשיטוט בין סמטאות העיר 

היפה.

יום 4

קיאנטי קלאסיקו



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 כלולים בספר החוקים של טוסקנה. 

התוצאה היא כמה מהיינות הטובים והמוערכים ביותר באיטליה ובעולם כולו.

נבקר אצל שני יצרנים מובילים באזור, נשמע, נראה ונלגום מהעשייה, 

במפגשים מרתקים עם ייננים וכורמים פורצי גבולות. 

בשעות הערב נחזור לסיינה לארוחת ערב חגיגית בה נסכם את החוויה 

הטוסקנית עם מגוון יינות מרחבי האזור.

יום 5

סופר טוסקן



הבוקר נפליג דרומה, אל עבר מחוז לאציו ושדה התעופה של רומא. בדרכנו 

 ,Orvieto - חזרה נעצור לביקור באחת הערים היפות והמרשימות באיטליה

עם שקית של ערמונים קלויים שיצאו הרגע מהאש, נטפס אל ראש העיר, שם, 

.Umbria לרגלי הכנסייה המרשימה, נשקיף על הגבעות היפיפיות של אזור

בשעות הערב המוקדמות נצא לשדה התעופה ברומא, ומשם בטיסה ישירה 

חזרה לתל אביב.

יום 6

Orvieto בדרך לרומא עוברים ב


