
 

 

 

 

TOUR ENOGRASTRONOMICO  PIEMONTE 
 

 

Dia 1   CHEGADA EM TURIM -  Chegada na Italia, recepção no aeroporto de Torino por 

pessoal especializado fluente em português e traslado para o centro da cidade. À Tarde 

apresentação da viagem com uma bebida de boas-vindas. Jantar e alojamento no hotel. 

 

Dia 2: ALBA- BAROLO - Degustação - Após café da manhã saida para visitar a cidade 

de Alba , a capital indiscutível das “Langhe” . 

Tempo livre para o almoço. Na tarde saída para os lugares do premiado vinho Barolo, 

conhecido mundialmente como o " Rei dos Vinhos eo vinho dos reis "   Visita ao fascinante 

castelo e à famosa vinícola " Gigi Rosso " , aos seus equipamentos para a fabricação de 

vinho e às charmosas adegas. Degustação . À noite regresso ao hotel para jantar e 

alojamento. 

 

Dia 3: TURIM - Após café da manhã saida para visitar a cidade de Turim. Começaremos o 

nosso passeio da Praça Castello para admirar o Palácio Real, a Mole Antonelliana e Via 

Garibaldi , com seus majestosos palácios em estilo barroco . Visita a um dos edifícios mais 

importantes de Turim , Palazzo Madama . Tempo livre para o almoço. À tarde, visita à 

empresa "Larivera" especializada na fabricação de chocolates artesanais , degustação de 

chocolate e oportunidade de comprar seus produtos famosos. Regresso ao hotel para 

jantar e alojamento. 

  

Dia 4:  COSTIGLIOLE D’ASTI- BUSCA DE TRUFAS - CHERASCO  - Após café da 

manhã saida para Costigliole d’Asti, cidade ds famosas trufas.Encontro com um “Tartufaio” 

local, especializado na busca das trufas, que nos esplicarà album segredos do seu 

trabalho e nos acompanharà num bosque là perto. Almoço tipico. À tarde saida para 

Cherasco e visita da cidade. No nosso passeio admiraremos Via Cavour, via Roma, a 

“torre del Municipio” e edifícios medievais. Tempo livre para passeio a gosto pessoal e para 

saborear o famoso "beijo de Cherasco", chocolate reconhecido como Produto tradicional 

italiano. À noite regresso ao hotel para jantar e alojamento. 

 



 

 

 

 

 

 

Dia 5: VENARIA REALE – DEGUSTAÇÃO IN CANTINA - Café da manhã no hotel. Saida 

para Venaria lugar aonde se encontra uma das residências reais da familia Savoia, a maior 

residência real no mundo, declarada Património Mundial da UNESCO. Visite a residência e 

os seus jardins. Tempo livre para o almoço. Na tarde saída para Caluso para visita a '' 

Enoteca regional dos vinhos ". Visita à vinícola e degustação do famoso vinho Erbaluce de 

Caluso. Jantar e alojamento no hotel. 

  

Dia 6: AOSTA - PARCO DEL GRAN PARADISO -  Após café da manhã saida para Aosta. 

Visita ao centro histórico da cidade e à  Catedral. Almoço livre e tempo para compras nas 

ruas da cidade. Prosseguimento para o Parque Nacional Gran Paradiso. Almoço em 

restaurante local. Jantar e alojamento no hotel. 

  

Dia 7: ASTI - TENUTA MONTEMAGNO  -  Após café da manhã saida para Asti, a cidade 

de cem torres. Passeio no centro da cidade para  admirar toda a sua beleza: a catedral 

gótica, a torre Trojana, a torre Vermelha e a torre Comentina. No final, saída para 

Montemagno para visitar a "Tenuta Montemagno". Degustação de vinhos locais e almoço 

com produtos típicos. Retorno a Turim para jantar e alojamento no hotel.  

   

Dia 8 SAIDA - Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Boa viajem e bom retorno ! 

 

 

 


