Expedition Tryffel Gourmet Italien!!
Vi gör om det igen: Tryffelfestival i Marche, Amandola!
Flyg med Lufthansa torsdag 3 november,avgår 9:15 från Arlanda via Munchen.
Framme i Ancona kl 16:00.
Åter måndag 7 nov från Ancona 16:35, framme på Arlanda 22:50.
Vi bor två nätter i Cupra Marittima samt två nätter i bergen, Amandola,
Agneta hjälper oss att hitta det mest njutbara för alla våra sinnen.
Och med njutbart och genuint menar vi INTE 5 stjärninga Hotel, utan i dessa fall ung. 3 stjärniga. Med njutningsfull utsikt
och kanonläge! I Cupra Marritima bor vi på Hotel Europa, som ligger nära Osteria del Pescatore.
I Amandola bor vi på Hotel Paradiso som har en magnifik utsikt från våra rum med balkong!! Detta hotel har en ”charmig
bedagad 60 tals känsla” med mycket familjär känsla.
Ni som åkt med oss förut vet att vi alltid jobbar med experter på det genuina på plats, i detta fall: Agneta Nordin, som
ÄLSKAR sitt nya hemland! Och en nyhet denna gång: Agneta Nordin är vår reseledare och guide och som

boende i Marche (Amandola) och snudd på Italienska så är det den absolut, i särklass, bästa guide vi kan få!!!
Agneta är dessutom Italienmäklare ifall ni bestämmer er för att stanna i detta himmelrike!
Prel Program
Torsdag: Kl 16 hämtas vi i Ancona av vår härliga buss och tar oss ca en timme neråt landet till
Hotel Europa i Cupra Marittima, www.hoteleuropaweb.it
Middag på Pepe Nero, vin och tryffel inkluderat.
Fredag: Tidig morgon och Cykeltur utmed den härliga stranden, den s.k ”lungomaren” ( i ca 15-18 km eller så långt vi känner
att vi vill och kan). Lunch på egen hand, förslagsvis på Il Grecale, och cykel tillbaka.
Vinprovning med Aperetivo på Le Caniette (eller annan vingård) i Ripatransone, Bussen hämtar oss ca kl 17 på
hotellet.
På La Caniette (eller annan vingård) gör man fantastiskt goda viner, passa gärna på att beställa hem
Middag på Osteria del Pescatore, vin inkluderat.
Lördag: Byte av hotell, buss mot bergen och Amandola! Hotel Paradiso. www.sibillinihotels.it
Vandring med guide i de vackra bergen i Amandola. Fantastisk sen lunch (med tryffel förstås) på Rifugion
Citta Di Amandola. Vin ingår så klart. Eva har varit här sex (!) gånger sedan 2014 och maten är bland de godaste jag
ätit!!! Lagat av en Italiensk familj. www.rifugiocittadiamandola.com
Bagaget körs direkt till hotellet.
Middag (om man orkar) eller kanske en Aperetivo? På egen hand eller med tips av Agneta. Tryffelfestival pågår i
stan hela dagen och kvällen.
Söndag: Vi får vara med på Tryffelsökning och hoppas förstås på att finna den vita tryffeln! Samling kl 8.00 på Piazzan.
Kl 12.30 blir vi hämtade med buss som tar oss till dagens andra upplevelse!
Lunch på Gourmetrestaurang, Il Tiglio, som ligger i en liten by,
Isola san´biagio. www.iltiglioagriturismo.it
Vinpaket och tryffel ingår.
Den som orkar tar middag på egen hand, vårt hotel kan rekommenderas.
Agneta guidar och tipsar på Tryffelfestivalen som pågår hela dagen och kvällen!
Måndag: Buss till Ascoli Piceno. Utforskning på egen hand med lunch innan vi åker till
flygplatsen i Ancona. För vidare färd till Norden och mörkret…..

Ja, just det, allt ovan (utom egen hand) inkl transporter med del i dubbelrum ingår i priset på ca 7.900 kr exkl. flyg.
Och som vanligt när vi målar tavlor tillsammans; vi fixar ramen och ni målar er egen tavla!
Goa kramar från oss på Sundström Travel
Eva: 0733-996464, Anders: 070-5181655, mail: info@sundstromtravel.nu

