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Rutekarakteristik:
Dette er en tur gennem Monferrato 
og Langhe-egnen i Piemonte, hvor 
Langhe på den lokale dialekt betyder 
bakke. De daglige etaper er ikke lan-
ge, ca. 40-55 km og med en middel 
sværhedsgrad.

Information
Turkode: ITA-5

Rejseform: Individuel rejse

Varighed: 8 dage/7 nætter

Rejseperiode: April - Oktober 
Se prisliste

Startdage: Hver lørdag 
Mulighed for anden startdag  

v/ min. 6 pers.

SAMLET LÆNGDE: ca. 285 km

© Alexala/Massimiliano Navarria

Se priser, rabatter og mere information på www.memorytours.dk

Dag 1. Ankomst til Alessandria
Byen Alessandria deles af floden Tanaro. Et besøg 
værd er bl.a. Piazza della Libertá og Piazza Duomo 
med den vidunderlige katedral i neoklasisstisk stil. 

Dag 2. Alessandria - Acqui Terme (ca. 50 km)
I cykler nogle kilometer langs med Strada Franca, 
der er en gammel vej, der dateres helt tilbage til 
1454. I kommer gennem bløde bakker, skove og 
små landsbyer, hvor I kan smage på de lokale pro-
dukter og fremragende vine som bl.a. Barbera og 
Dolcetto d’Aqui. Acqui Terme er kendt for sine man-
ge springvand som f.eks. ’Bollente’ midt i byens 
gamle historiske centrum.

Dag 3. Acqui Terme - Alba (ca. 55 km)
I kommer til de berømte ’Langhe’-bakker, landskab-
et og vinmarkerne her omkring og til fantastiske 
små landsbyer som Montabone, Rocchetta Palafea 
og Canelli. Etapen ender i Alba, som er hjemstavn 
for den bedste og ekstremt dyre og værdsatte hvide 
trøffel og for den kendte vin Dolcetto d’Alba.

Dag 4. Alba - Asti (ca. 40 km)
Dagens etape er en tur gennem vinmarker og ad 
stier med panoramaudsigter, der til sidst fører jer 
til Asti i hjertet af Monferrato. Besøg byens histori-

ske centrum med dens berømte tårne, monumenter 
i romansk stil og den storslåede gotiske katedral.

Dag 5. Asti – (Torino) – Asti (ca. 35 km)
I dag kan du vælge mellem at cykle i bakkerne og 
naturparkerne omkring Asti og en tur til Torino. Du 
kan komme til Torino, Italiens første hovedstad, ved 
at tage cyklen med i toget. Det er en by med pragt-
fulde monumenter, veje med træer i begge sider og 
gamle caféer, der serverer et stort udvalg af choko-
ladebaserede specialiteter.

Dag 6. Asti - Casale Monferrato (ca. 55 km)
Nyd gæstfriheden i vinkældrene og restauranter 
langs vejen, der byder på et fremragende udvalg af 
vine og gastronomi. I Monferrato støder du på flod-
en Po, der er Italiens længste flod.

Dag 7.  (ca. 50 km)
Casale Monferrato - Alessandria
I cykler videre gennem grønne bakker og landbrugs-
områder. I kommer gennem små landsbyer på højre 
side af Po-floden og vender tilbage til Alessandria, 
hvor turen slutter. 

Dag 8. Alessandria
Afrejse eller forlængelse med ekstra dage i Ales-
sandria.

Alternativt kan turen forlænges med overnatninger 
i Torino eller Milano
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Romersk akvædukt,  
Acqui Terme
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En ikke-krævende rute,  
dog med visse stigninger

Cykeltur for feinschmeckere
Piemonte er en region, hvor mad og vin har første-
prioritet, og der svælges i specialiteter med rød-
der i flere hundrede års kulinariske traditioner 
og fantastiske lokalt producerede fødevarer i 
topkvalitet. Ved Po-flodens bredder forenes den 
smukke natur med kulinariske lækkerier.

PIEMONTE

I Piemonte diskes der op med de mest fantastiske lækkerier for 
ganen, indenfor både vine og fødevarer og - for øjnene.

Piemonte – et sandt paradis 
for mad- og vinelskere !
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Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller 

togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 

 

 

 


