
Juustoseuran Italian matka 25.-28.5.2023

www.farmimatkat.fi

Matkan hinta:

Mikäli lähtijöitä on vähintään 20 henkilöä: 1495 €/hlö

Matkan hinta sisältää:

-Finnairin suorat reittilennot Helsinki-Milano-Helsinki
-Majoitukset 2 hengen huoneissa aamiaisineen (yhden hengen huoneita saatavilla rajoitettu määrä. 1 hh 
lisämaksu 110 €)
-Vierailukohteet maistiaisineen ohjelman mukaan
-Ohjelman mukaiset yhteiset ruokailut (ei sisällä ruokajuomia)
-Bussikuljetukset paikan päällä
-Suomenkielisen paikallisoppaan tulkkaus- ja muut matkanjohtopalvelut Italiassa

Farmimatkat toteuttaa matkan yhteistyössä B-Italian kanssa.

Matkustusasiakirjat: Voimassa oleva passi tai virallinen henkilökortti vaaditaan kaikilta osallistujilta.

Maksut ja maksuehdot:

Hinnat perustuvat 6.2.2023 voimassa olleisiin hintatietoihin. Niiden muuttuessa oleellisesti pidätämme 
oikeuden vastaaviiin hinnanmuutoksiin. Sitovat ilmoittautumiset matkalle tarvitaan 28.2.2023 mennessä. 
Varausmaksu 750 €/hlö erääntyy maksettavaksi 7.3.2023. Maksettua ennakkoa ei palauteta, mikäli 
asiakas joutuu perumaan matkan. HUOM! Loppuosa matkan hinnasta laskutetaan matkan jälkeen.

Ilmoittautua voi täällä: https://www.farmimatkat.fi/ilmoittautuminen 

Suosittelemme osallistujille matkavakuutusta, joka kattaa mahdollisesta matkan peruuntumisesta aiheutuvia 
kuluja esimerkiksi sairastumistapauksessa. 

Nimenmuutoksen lentolippuun voi tehdä kuluitta 9 vrk ennen matkan alkua.
Matkatoimisto Farmimatkat Oy:n erikoisehdot (www.farmimatkat.fi -> matkaehdot).



Piemonten viehättävä, kukkulainen maakunta sijaitsee Italian
luoteiskulmassa. Maisemat ovat kauneimmillaan juuri alkukesästä –
luonto on puhjennut täyteen kukkaan ja viiniköynnökset viheriöivät

rinteillä. Maakunta tunnetaan erinomaisten,täyteläisten punaviinien ja
helmeilevän kuohuviinin, ’spumanten’ tuotantoalueena.

Piemonte on myös vauras maakunta: jo 1800-luvulta lähtien paikalliset
aristokraattiperheet perustivat työpajoja, jotka tänä päivänä ovat

kukoistavia suuryrityksiä. Näistä mainittakoon mm. Agnellit ja Fiatin
autotehdas Torinossa. Ei sovi unohtaa Piemonten historiallista merkitystä:
täältä on kotoisin Savoijin kuningassuku, joka hallitsi Italiaa runsaan 100

vuoden ajan. Heidän aikana Torino sai barokkileimansa; Savoijit
rakennuttivat ajan tunnettujen arkkitehtien johdolla asuin-ja

halllintorakennuksia keskustaan ja metsästys-ja huvilinnoja maaseudulle.

Matkaohjelma ja aikataulu

Torstai 25.5.2023

Finnairin suora lento Milanoon lähtee Helsinki-Vantaan lentoasemalta klo 8.00 ja saapuu perille klo 10.05.
Milanon Malpensan kentältä kuljetus Baroloon ja matkan varrella lounaspysähdys Coccaton kylään 
paikalliseen ravintolaan maistelemaan kevyen lounaan yhteydessä alueen tunnettua Robiola di Cocconato 
juustoa.
 
Lounaan jälkeen vierailu Cocconatossa sijaitsevalle viinitilalle, jossa kierroksen yhteydessä maistellaan 3 eri 
viiniä (valko, rosè, punaviiniä) grissini leipätikkujen, salamimakkaran ja juustopalojen kera. Tilan viinejä on 
myynnissä myös Suomessa. 

Vierailun jälkeen kuljetus Baroloon (1 h).  Majoittuminen hotelliin ja tervetuloillallinen. 
Illallinen paikallisessa Trattoria ravintolassa Alban keskustassa.

Majoitus: Hotel-Ristorante Castelli
Viale Torino, 14, 12051 Alba CN
https://hotel-icastelli.com/?lang=en

                  

www.farmimatkat.fi



Perjantai 26.5.2023   Maanalaiset kuohuviinikatedraalit ja juustot

Päiväretki alkaa tutustumisella kuuluisaan kuohuviinitilaan. 1,5 tunnin vierailun aikana kuulemme tilan 
historiasta ja heidän kuohuviini tuotantomenetelmästä. Vierailu sisältää opastetun kierroksen tilan 
maanalaisissa kellareissa, jotka ovat olleet Unescon suojeluksessa v. 2014 lähtien. 
  
Kierroksen jälkeen maistelemme Classic Method –kuohuviiniä. 
*kierros englanninkielellä ja tarkan vierailukellonajan saamme vasta vahvistuksen yhteydessä
Kierroksen jälkeen lounas juomineen Castellin kyllä. 

Lounaan jälkeen suunta kohti Castello di Annonen kylään, jossa tutustuminen yksityiseen juustolaan, joka 
on erikoistunut lähinnä juustojen jalostukseen ja kypsytykseen. Maistelemme tilan kellareissa kypsytettyjä 
juustoja (yhteensä 12 erilaista juustoa toma juustosta robiola ja homejuustoihin), hillojen, hunajan, keksien ja 
veden kera**. Vierailun kesto n. 1,5-2 tuntia.
**viinit eivät sisälly hintaan. Mahdollisuus maistella myös alueen viinejä yhdistettynä juustoihin.
 
Vierailun jälkeen paluu takaisin Albaan ja illallinen paikallisessa ravintolassa. 

www.farmimatkat.fi



Lauantai 27.5.2023   Pienen maatilan juustot

Lähdemme Barolosta kohti Borgomalen kylää, jossa tutustuminen pieneen maatilaan, joka valmistaa 
lampaanmaidosta juustoja. Tilalla maistelemme 7 erityyppistä juustoa leivän & focaccia leivän ja veden kera 
(viini lisämaksusta). Maistiaisiin voidaan lisätä myös valkotryffelisieni maistiaiset (tryffelilastuja tuorejuuston 
päällä).
  
1,5 tunnin vierailun jälkeen kevyt lounas juomineen paikallisessa ravintolassa. 

Lounaan jälkeen tutustuminen vierailu yksityisen pähkinäviljelijän luona, jossa 90 minuutin kierroksen aikana 
tehdään ensin lyhyt kävelykierros hasselpähkinälehtojen keskellä, nähdään tuotantotilat ja tutustutaan 
tarkemmin tilan tuotteisiin maistiaisten ohella. 
  
Vierailun jälkeen paluu Albaan, jossa vapaata aikaa vielä ostosten tekoon. 

Illallinen paikallisessa ravintolassa Alban keskustassa. 

www.farmimatkat.fi



Sunnuntai 28.5.2023

Lähtö hotellista Como-järvelle klo 9.00 (ajomatkaa n. 200 km/ 3h).

Lyhyt kävely Comon keskustassa, jossa jälkeen lounas juomineen keskustaravintolassa. 
Lounaan jälkeen hieman vapaata aikaa ennen kentälle lähtöä.

Klo 15.00 lähtö kohti Milanon Malpensan kenttää, josta Finnairin suora lento Helsinkiin klo 19.05-23.05.

Matkatoimisto Farmimatkat ja B-Italia pidättää oikeudet muutoksiin majoituksissa, aikataulussa ja vierailukohteissa. 

www.farmimatkat.fi


