Country House Montesoffio

www.montesoffio.com

Mooie en lekker(e) wijnen proeven in Le Marche
Italiaans wijn-weekend-arrangement
29 mei – 1 juni 2020
350,- euro per persoon
Prachtige wijnen uit Le Marche ontdekken tijdens de ‘Cantine Aperte’?
Of je nu wijnkenner of -liefhebber bent, of gewoon van lekker eten en
drinken houdt, dan wordt het tijd om te ervaren wat de regio Le Marche in
Italië aan heerlijke wijnen en ander lekkers te bieden heeft!
(http://www.movimentoturismovino.it/risultati.php?reg=MAR)
Grote wijnhuizen en kleine familiebedrijfjes openen in het laatste weekend
van mei hun deuren en verwelkomen iedereen gastvrij met hun wijn en
andere lokale lekkernijen.
Ontdek de verschillen tussen de Bianchello wijnen uit het noorden, de
Verdicchio’s uit het midden en de Pecorino’s uit het zuiden van Le Marche.
Proef verschillende wijnen uit het gebied van de Rosso Conero, de Rosso
Piceno en kleinschaliger geproduceerde bijzondere rode DOC wijnen
rondom de plaatsen Morro d’Alba en Pergola: de Lacrima di Morro d’Alba
en de Pergola DOC.
Wij nemen je graag mee op deze ontdekkingstocht en hebben een
aantrekkelijk arrangement samengesteld.
Vanuit ons agriturismo Country house Montesoffio, nemen wij je mee naar
de mooist gelegen wijnlandgoederen met mooie en bijzondere wijnen.
Helemaal verzorgd voor slechts € 350,- per persoon.
Inclusief:
• Welkom met hapjes en huiswijnen uit de buurt
• 3 overnachtingen op ons rustige ruime landgoed Montesoffio
(op basis van gedeelde 2-persoonskamer met badkamer)
• 1 x diner op Montesoffio + 1 x eten bij lokaal restaurant
• 3 x uitgebreid ontbijt met ons zelfgebakken volkorenbrood
• Entree + proefglas + vervoer tijdens ‘Cantine Aperte’
• Begeleidende verhalen bij de wijnen die je gaat proeven
Optioneel:
• een kamer voor jezelf: € 50,• ophalen van of brengen naar Fano (treinstation) € 10,- per rit
• ophalen van of brengen naar Ancona (vliegveld) € 25,- per rit

Info, reserveren & boeken: info@montesoffio.com / +31(0)644172608 / www.montesoffio.com

