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TaT 

 
Piemonten viinit & Sukulan viinitila & Tryffelifestivaalit 31.10.-3.11.2019 
 

JS Travel on järjestänyt kolme vuotta matkoja Piemonteen, jossa olemme tutustuneet alueen 

viineihin, viinintuottajiin ja löytäneet mielenkiintoisia vierailukohteita. Matkamme 

suuntautuu suoraan Piemonten parhaiden viinialueiden sydänmaille. Tutustumme upeisiin 

viineihin ja vierailemme suomalaisille tutulla Sukulan viinitilalla, jossa saamme 

suomenkielisen opastuksen ja maistelemme pieniä herkkupaloja Sukulan keittiöstä.  

 

Matka tarjoaa hyvän läpileikkauksen alueen viineihin. Olemme valinneet matkallemme 

mielenkiintoiset pientuottajat, jotka tarjoavat reilut tastingit ja hyvän hinta-laatusuhteen 

viinejä mukaan ostettavaksi. Tutustumme matkalla myös viinipankkiin, jonne on säilötty 

laadukkaita viinejä eri Italian viinialueilta. Pääset maistelemaan valittuja viinejä pankin 

säilöstä. Vuonna 2019 matkanjohtajana sekä asiantuntijana toimii Päivi Vähäkangas, joka 

luennoi viineistä ja kirjoittaa suosittua viiniblogia viinikupla.com. Lähde sympaattisen 

viiniammattilaisen ja viinitalojen isäntien johdolla oppimaan viineistä.  

 

Tryffelifestivaali on yksi Alban kaupungin vuotuisista tapahtumista, jonne saavutaan 

pidemmänkin matkan takaa. Pääset tutustumaan kaupungin tarjontaan, joka on erityisen 

runsasta festivaalien aikaan, ja viemme sinut illalliselle moderniin viinibaariin.  

 

 

Alustava matkaohjelma lyhyesti: 

 

31.10. Torstai 

 

Matkustamme Helsingistä Finnairin reittilennolla Milanoon, josta bussikuljetus Astin 

kaupunkiin ja viemme matkatavarat hotellille, pidämme lounastauon sekä matkainfon.  

 

Iltapäivällä vierailemme Sukulan viinitilalla Barolon alueella, tutustumme heidän 

toimintaansa sekä nautimme heidän viineistään antipastojen kera.  

Ilta Astissa omatoiminen.  

 

1.11. Perjantai 

 

Vierailemme viinipankissa tutustumassa italialaisiin viineihin ja saamme tietoa alueen 

viineistä. Viinipankin jälkeen lounas ja vierailu kukkulan päällä sijaitsevassa Morran 

kaupungissa, joka tarjoaa upeat näköalat. Täällä vierailemme pientuottajalla ja saamme 

runsaan tastingin kera tutustua heidän laadukkaisiin viineihinsä. Morran kylästä palaamme 

Astin kaupunkiin ja ilta on vapaa ohjelmasta. 
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2.11. lauantai 

 

Vietämme päivän Alban kaupungissa tutustuen kaupungin tarjontaan, tryffelifestivaaleihin ja 

nautimme maukkaan illallisen modernissa viinibaarissa. Alban kaupungissa on lauantaina 

markkinat ja paljon elämää tryffelifestivaalien aikaan. Päivän ohjelma on järjestetty niin että 

sinulla on runsaasti omaa aikaa tutustua kauppoihin, tryffeliestivaaleihin ja markkinoihin.  

 

3.11. sunnuntai  

 

Matkan viimeisenä päivänä matkaamme Barolon alueelle, vierailemme sympaattisella 

pientuottajalla ja maistamme heidän viinejään. Vierailun jälkeen ajamme Barolon kylään, 

jossa on omaa aikaa ja mahdollisuus vierailla korkkiruuvimuseossa, viinimuseossa tai 

vaikkapa taidenäyttelyssä. Kaupungissa on myös useita viinikauppoja sekä pieniä 

ravintoloita, joissa voit nauttia omatoimisen lounaan.  

 

Barolon kaupungista aloitamme matkanteon takaisin Milanoon, johon saavumme viimeistään 

kello 17 mennessä. Suomeen palaamme Finnairin reittilennolla kello 19.  

 

 

Matkan hotelli: 

 

Hotelli Lis***    Kolmen tähden siisti hotelli hyvällä sijainnilla Astin keskustassa. 

  

 

Matkan lennot Finnairilla Helsinki-Milano-Helsinki 
 

AY 1751 Helsinki-Milano 31.10 klo 8.00-10.05      

AY1756 Milano-Helsinki 3.11 klo 19.00-23.00 

 
Matkan hinta:  

1095€ jaetussa 2hh. Ennakkomaksu 300€ +palvelumaksu 27€ varaus. 

Matkan hinta sisältää: 

Finnairin reittilennot Helsinki-Milano-Helsinki.1x23kg ruumaan laitettavan matkatavaran, kuljetukset 

Italiassa matkaohjelman mukaisesti. Majoitukset matkaohjelman mukaisessa hotellissa. 3x aamiainen, 

2x illallinen ja 1x lounas. Tastingit viinitaloissa, suomalaisen matkanjohtaja ja asiantuntija Päivi 

Vähäkankaan opastuksen. Pakettimatkaturvan.   

Lisämaksut:  

1hh lisämaksu 200€ 

Omakustanteisesti:  

Ruokajuomat, matka- ja matkatavaravakuutus 

Matkan peruutusehdot: 

Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 

30 vrk ennen matkan alkua 200€ 

14-29 vrk 50% matkan hinnasta 

2-14 vrk 80% matkan hinnasta 

Matkan peruutus 0-48h ennen lähtöä 100% matkan hinnasta 

 
JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. Ryhmän minimilähtijämäärä on 7 henkeä.  
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