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En dagstur til Alpene 

 

Vi har utforsket den delen som heter Valle Varaita, og turen ender oppe på grensa mellom Italia og 

Frankrike på 2477 moh. Da er vi 1364 m. under toppen av det ruvende og kjente landemerket 

Monviso. Monviso er Piemontes høyeste fjell på hele 3841 moh. På sommeren, spesielt i juli og 

august kan det være deilig å dra vekk fra varmen i Nizza Monferrato. Da er Alpene mellom Italia og 

Frankrike innen rekkevidde som en dagstur fra Cascina Collina. 

 

 

 
 

NB! Ikke glem fotoapparatet. 

 

 

 140 km 2 timer 8 min 
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Cinque Terre  
En av de kanskje mest kjente attraksjonene ved Liguriakysten er Cinque Terre, som er på UNESCOs 

verdensarvliste. Fem små pastellfargede byer klamrer seg fast til åssiden mellom grønne vinmarker og 

asurblått hav ved Liguriakysten. Byene ligger i følgende rekkefølge fra vest:  

Monterosso – Vernazza – Corniglia – Manarola – Riomaggiore. 

Bor du på Cascina Collina så tar det deg et par timer å kjøre ned til disse små perlene ved 

Liguriakysten. En fin dagstur. Vi har skrevet mer om Cinque Terre på vår webside og du kan her 

laste ned en artikkel som nylig ble skrevet i ukebladet Kamille. 

TIPS! Tar dere en dagstur til Cinque Terre, anbefaler vi å kjøre til Levanto, parkere ved 

jernbanestasjonen og ta toget de 4 minuttene det tar inn til Monterosso. 

Tar du båten som trafikkerer mellom alle byene, får du sett byene fra «sjøsiden». Dette er et bra 

alternativ hvis du ikke velger å gå stiene som går mellom byene 

 

NB! Etter ekstremvær i 2011, er noen av stiene fremdeles ikke gangbar. Dette gjelder 

også kjærlighetsstien. 
 

Vi anbefaler å kjøre A7 for å unngå køkjøring forbi Genova 

 

Levanto:  199 km   2 timer 34 min 
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Liguriakysten 
Du er ikke langt unna salt sjø og flotte strender, selv om du bor inne på landet i Piemonte. Du når 

Middelhavet etter kun én times kjøretur fra Cascina Collina. Vi deler kysten inn i øst og ved for 

Genova. På vestsiden har du de flotte strendene som strekker seg hele veien til du når grensen til 

Frankrike. Her ligger små og store badebyer og venter på deg.  

Vi har forelsket oss i den lille byen Pietra Ligure, da må du plusse på ca. 30 minutter til i kjøretid (ca 

10 mil). Her er det fine strender og Pietra Ligure kan også by på en koselig, gammel bydel. Pietra 

Ligure ligger ca 60 km sørvest for Genova og ca 20 km sørvest for Savona 

 

Pietra Ligure: 146 km   1 timer 41 min 
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San Remo 

San Remo med sine 55 000 innbyggere, ligger i provinsen Imperia, i region Liguria. San Remo har en 

stor, flott båthavn, badestrender og det kjente Casino San Remo. Sistnevnte holdt vi oss langt 

unna, men en lunsj nede ved båthavnen ble det. Det var masse restauranter og vanskelig å 

bestemme seg for hvilken vi skulle velge. Valget falt til slutt på en som hadde pyntet bordene med 

duker i friske farger og litt påskepynt. På menyen var det et stort utvalg med sjømat. Det ble Spagetti 

med blåskjell på vinbonden og en ragu på meg. 

For den shoppeglade vil byen helt sikkert innfri. Det var koselige gågater, og trange smug i alle 

retninger. Alle de kjente designmerkene var representert. For vår del ble det bare vindus-shopping. 

Starter du i riktig tid, så er det en kurant dagstur hvor det er mulig å kombinere soling, bading og 

shopping. 

 225 km   2 timer 25 min 



Cascina Collina 

 

 

Cascina Collina - norsk vingård i Piemonte, Italia - ditt utgangspunkt for fantastiske opplevelser 

 

 

 
 

 

 

Ta turen til Lago Maggiore  
I underkant av en to timers kjøretur fra Cascina Collina, og du er innsjøen ved innsjøen Lago 

Maggiore. Kjører du til byen Stresa kan du la en av de lokale båtene ta deg med ut til øyene Isola 

dei Pescatori og Isola Bella. Her kan du spise på en av de koselige restaurantene, vandre i smale 

smug og oppleve miljø fritt for biler. Oppe på fjellet Mottarone, ovenfor Stresa kan du se helt inn til 

Milano. Du kan kjøre opp, eller ta kabelbanen 

 

TIPS! Et alternativ er å ta turen opp til Lago Como eller Lago d’Orta. Disse områdene er også 

meget vakre og verdt og utforske.  

 

Stresa:   157 km    1 timer 44 min 
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Sacra di San Michele 

Oppe på fjellet Mount Pirchiriano, ca. 1000 moh ruver dette monumentale byggverket som ble bygget 

på slutten av 900 tallet. For en tid tilbake fortalte noen gjester oss om deres noe impulsive utflukt 

som hadde ført de til Susa-dalen og spektakulære Sacra di San Michele. 

Vi tok turen for å se litt nærmere på dette praktfulle byggverket. Det skal blant annet inneholde en 

kirke i enorme dimensjoner. I følge wikipedia så er fasaden hele 41 meter høy. Vi kom aldri inn i 

byggverket da de var i ferd med å stenge av for lunsjtid, men vi konkluderer med at det blir en tur til. 

Den utsetter vi til en fin vårdag, slik at vi også kan få med oss den flotte utsikten til de snødekte 

alpene som ligger kloss inntil. Da skal vi også selvfølgelig utforske hva som er innenfor disse murene. 

Fra parkeringsplassen og frem er det 1,3 km flott tursti. 
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Ristorante della Sacra 

Nede ved parkeringsplassen ligger også Ristorante della Sacra, som vi absolutt kan anbefale å 

stikke innom hvis dere tar turen. Restauranten var fylt opp av lunsjgjester, men vi var så heldige å få 

et bord til 2. Menyen nå bar preg av årstiden, med mye innslag av soppretter. Vi spiste en nydelig 

Tagliatelle con i porcini. 

 

 

Turen til Sacra di San Michele er en fin dagstur fra Cascina Collina. 

 

 

 

 120 km 1½ time 
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Pittoreske Serralunga d’Alba 

Serralunga d’Alba 

En utflukt til Serralunga d’Alba hører med når du først er ute i Langhe området. 

Serralunga d’Alba er en liten by (kommune) med bare 535 innbyggere (2010) 

I området ligger flere kjente vinprodusenter, og to av de er Anselma og Massolino. Her finnes flere 

små barer og spisesteder. Selvfølgelig har du her også en panorama utsikt fra området rundt byens 

slott, Castello di Serralunga.  

 53 km 50 min 
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Castello di Grinzane Cavour 

En av de er turen til Grinzane Cavour hvor du finner Castello di Grinzane Cavour. Slottet antas å 

være fra rundt 1350, og ruver monumetalsk der det ligger på høyden i den lille byen. 

Rundt Slottet er det anordnet en flott park og her er det panorama utsikt mot flere byer og vinmarker. 

Inne i slottet er Enoteca Regionale Piemontese Cavour. Her får du kjøpt vin og grappa fra kjente 

produsenter og i tillegg er et stort utvalg av kortreist produsert syltetøy, marmelader etc. 

Slottet inneholder også et museum, en cafeteria, og Ristorante al Castello. Restauranten har en 

stjerne i Michelin. 

Fra Cascina Collina er det en kjøretur på ca. 49 km til Castello di Grinzane Cavour. Med andre ord en 

flott dagsutflukt som gjerne også kan kombineres med andre opplevelser i området. 

 49 km  40 min 
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La Morra 
La Morra har etter vår mening Piemontes flotteste utsikt. Her kan du se byer, vingårder og vinmarker i 

det uendelige. Denne dagsturen er så absolutt verdt turen, og anbefales gjerne i kombinasjon med 

stopp i både Barolo, Barbaresco og Alba. 

 

Ellers byr La Morra på flere enotec, barer og 

restauranter. Området innehar flere kjente 

vingårder hvor det er anledning til å smake og 

kjøpe blant annet de kjente Nebbiolovinene. 

Stikker du innom Enoteca GWG kan du sikre deg 

godbiter fra flere lokale produsenter, og gjerne 

til en lavere pris enn hjemme hos produsenten. 

 

 52,4 km  45 min 
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Alba 
Alba er en av byene i Lange og Roero, og området rundt Alba er kjent for sine trøfler og ikke minst de 

gode Nebbiolo-vinene. 

Det arrangeres hvert år i oktober/november trøffel- og vinfestivaler, men det selges også produkter 

som pølser, oster, og annet kortreist mat. Alba er en naturlig avstikker på turen til Barolo og La Morra. 
 

  
Det årlige trøffelmarkedet  

avholdes i oktober/november 

Dyrebare sorte og hvite trøfler 

 
Alba er så absolutt verdt turen selv om det ikke er i trøffelsesongen. Byen byr på fin arkitektur og 
koselige små smug krydret med cafeer og butikker 
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På trøffelmessen er det også  
rikelig med utvalg av sopp 

Rikelig utvalg av balsamicoeddik og  
olivenolje med trøffelsmak 

 
 

 

  
Stikk innom et av enotecaene og få en smaksprøve Italia er også kjent for de gode ostene sine 

 

 

 

 

 

 

 

Alba:   39,5 km  36 min 
 

Alternativ rute:   42,3 km   51 min 
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Barbaresco 
Det er i Barbaresco, med sine knappe 600 innbyggere, de kjente Barbaresco-vinene har sitt opphav. 

Det er den kjente Nebbiolodruen som er basisen til disse vinene. 

 

 

 

 

Anbefalt rute:   29,6 km  33 min 

Når du er i Barbaresco 

anbefaler vi deg også å 

besøke Cantina BOFFA og 

nyte et glass vin på deres 

terasse. Her kan du på klare 

dager både nyte en god 

Roero ARNEIS og samtidig 

utsikten mot aplene. 

I det som tidligere var kirke i 

byen, finner du Enoteca 

Regionale del Barbaresco 

 



Cascina Collina 

 

 

Cascina Collina - norsk vingård i Piemonte, Italia - ditt utgangspunkt for fantastiske opplevelser 

 

 
Barolo 
Barolo er en av de 11 kommunene som har rett til å produsere den kjente Barolovinen av 

Nebbiolodruen. Den lille byen Barolo er omkranset av de mest kjente vinmakerne i Piemonte og 

kanskje også Italia. Her kan du smake viner hos de forskjellige vingårdene og på det regionale 

enoteca. 

 

Enoteca Regionale del Barolo  
P.zza Falletti, 1, Barolo  
www.baroloworld.it 

 

I Barolo ligger også vinopptrekkermuseet  

Museo dei Cavatappi in Barolo 
Piazza Castello 4, Barolo  
www.museodeicavatappi.it  

  

 
 

Barolo:   51,7 km  42 min 
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Acqui Terme 

Det er ikke de varme kildene som får oss til å dra inn til Acqui Terme, for i denne koselige byen 
finner du også det omtalte gelateria VISCONTI. Italiensk is er verdensberømt, og her har du virkelig 
utvalget! Du finner isbaren inne ved PIAZZA CONCILIAZIONE i den gamle bydelen. Acqui Terme 
har også en koselig gågate, barer, cafeer, spisesteder og fine butikker. 
 

   
 

 
 

Acqui Terme:   20,8 km  26 min 

Acqui Terme har de kjente varme kildene, Det 

svovelholdige vannet som italienerne fyller i 

flasker og kanner og tar med seg hjem for å 

drikke. Det skal visstnok være både sunt og 

helsebringende. 
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Torino  
Torino er en av de største byene i Italia og region Piemontes hovedstad. Her bor i overkant av 900 

000 innbyggere. Et viktig kjennetegn i byen er bygningen Mole Antonelliana. Her huses nå det 

nasjonale filmmuseum, med sin spektakulære heiskonstruksjon som trekker glassheisen fritt svevende 

langs ledekabler gjennom hovedrommet under kuppelen og opp til utsiktsplattformen. Turen opp 

anbefales! Har du planer om å ta turen inn til Torino, så kjører du dit på ca. 1 time. 

 

 
 

TIPS! I Torino har du alle de kjente designmerkene, og med priser de aller fleste synes er i det meste 
laget.  
 
Beveger du deg til venstre fra Piazza Madama og inn i Via Garibaldi, finner du utrolig mange 
butikker som enhver lommebok kan akseptere.  
 

 

 

Torino:  85,7 km 1 time 6 min 

   

Et alternativ som kan være vel så bra, er å parkere i Asti, og 

ta tog der i fra. Det tar ca. 35 min. 
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Lokale markeder 
Som regel er markedsområdet delt inn i soner, og et eget område har alt en kan tenke seg av kjøtt, 

fisk, frukt og grønnsaker. Vi betaler ikke mange euroene for en bærepose full av friske grønnsaker. 

Markedet er oppe hele året, såfremt det ikke er alt for dårlig vær. I de større byene er markedet 

åpent hele dagen, men i de minste byene pågår det frem til siestaen i 12 tiden. Ofte er det byens små 

piazzaer og parkeringsplasser som fungerer som markedsområder. 

 
 

 

 
På markedet får du kjøpt parmesan og pølser 

 

TIPS! Gå innom vår slakter i Nizza (på hjørnet inn gågaten), og kjøp med deg parmaskinke hjem. Her 

betaler du drøyt 25,- euro per kg!! Slakteren porsjonerer og vakumpakker til deg og du kan oppbevare 

det i flere uker i kjøleskapet. Vi har fryst ned parmaskinke, det med godt resultat. 

 
 

De aller fleste byene i Italia 

har sine egne markeds-dager, 

og de større byene kan ha 

flere dager i uken. I Torino er 

det marked hver dag. På 

markedet kan du få alt fra 

klokker til 1,- euro og traktor 

til flere tusen euro. Her finnes 

klær, sko vesker, såpe 

kjøkkenutstyr, duker, matter, 

gardiner, kjøtt, fisk, ost osv. 

osv. 
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Antikkmarked 

Hver tredje søndag i måneden er det antikkmarked i Nizza Monferrato. Dette tiltrekker seg masse folk. 

Her selges alt fra skruer, lamper, gamle blader, kopper og kar, klær til antikke, Italienske møbler. Om 

en ikke handler, så kan det være moro og bare se og få med seg atmosfæren. 

 

Markedet avholdes på Piazza Garibaldi. (Den store parkeringsplassen i sentrum) 
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Aperitivo i Nizza (aperitiff)  

De fleste barer og kafeer byr sine gjester på aperitivo ved kjøp av drinker eller vin i lunsjtiden og etter 

kl. 18.00. Dette er små tapasretter (fingermat) som blir servert ved bordet, eller en kan selv forsyne 

seg på en buffé, og dette betaler du ikke noe ekstra for. 

I Nizza Monferrato er spesielt lørdag ettermiddag tidspunktet hvor byens innbyggere går ut. Da inntas 

gjerne en aperitivo sammen men familie og venner før de går ut og spiser middag.   

 

 Alterego La Via Maestra 
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 Vinsmaking på kooperativet 
Nesten hver eneste lille by har sitt eget kooperativ for vinproduksjon. Her leverer vinbønder som ikke 

produserer egen vin sine råvarer. Her produseres flere typer vin, og også hverdagsvin, som vi kaller 

det. Et av våre favorittutsalg er kooperativet i Vinchio Vaglio Serra. De tar dette meget seriøst, og har 

etter hvert kommet frem med flere gode viner. De er til og med nevnt i flere fagtidskrifter, og det sier 

ikke lite. Besøker dere kooperativet i Vinchio, kan dere smake på utvalget deres, og kjøpe med hjem. 

Selvfølgelig til en billig penge. Vi betaler 18,- euro for en 10 liters pappvin. På lørdager, frem til lunsj 

selges ikke bare vin, men de serverer også salami og brød. Alt er selvfølgelig gratis!! 

 

Besøk en grappaprodusent 

 

Distillerie Berta 
Frazione Casalotto, 14046 - Mombaruzzo  

(AT) Tel +39 0141 739528 

 

I Piemonte produseres også den kjente nasjonale drikken 

Grappa, som produseres på drueskall og kjerner etter at dette 

er ferdig gjæret. En av de store produsentene i området, er 

Distillerie Berta. Her er det anledning til å bli guidet gjennom 

produksjonen. Like så er det mulig å prøvesmake og kjøpe med 

seg både flasker og grappaglass hjem. Guiding må bestilles. 
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Shoppingtur til designer outlet 
I Serravalle Scrivia finner du McArthur Glen, en av Europas store factoryoutlets, over 170 butikker! 

Her kan du handle hos Prada, Bulgari, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, La 

Perla, Etro, Tommy Hilfiger, Pal Zileri, Nike Factory Store og mange flere. Alle kjente sportskjeder er 

også representert. Det sies at prisene her er 30% under det vi må betale på det norske markedet. I 

tillegg kjøres også sommersalg i juli og august. McArthur Glen ligger drøyt 5 mil fra Cascina 

Collina. 

   
 

 

Seravalle Scrivia:  59,8 km  1 time 4 min 
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Mat og vin i region Piemonte 

 

Piemonte er først og fremst mat og vinopplevelser. Her har vi et av Italias beste vinområder og 

regionen er også viden kjent for sitt gode kjøkken. To viktige grunner for å dra til Piemonte på ferie, 

må vel være de fine mat- og vinopplevelsene. Her er det flere restauranter med stjerne i Michelin. Det 

bugner imidlertid også av andre gode restauranter i alle prisklasser. For en nordmann er det stort sett 

billig å spise på restaurant i Italia. Spesielt gjelder dette vinprisene.  

 

Det piemontesiske kjøkken, gjerne familiedrevne spisestedene lokker hver helg til seg matelskere 

inn til Piemonte hvor de hengiver seg til den gode maten og de flotte vinene. Skal du spise ute lørdag 

eller søndag, må du gjerne bestille bord. Et typisk italiensk måltid starter med minst fire forskjellige 

antipasti (forretter) men det kan være så mange som ti eller flere. Alle serveres enkeltvis og spises en 

for en. Først kommer de kalde rettene, fulgt av varme som normalt ender opp med to eller tre 

forskjellige typer av hjemmelaget pasta. Risotto er også veldig populært. Til sist kan du velge mellom 

et utall av fremragende lokale oster. Dessertelskere er også i de beste hender. Under hele måltidet 

blir du påpasselig bevertet med tilhørende viner. Disse i og for seg, er et kapittel for seg selv. Helt til 

slutt serveres café (espresso) og gjerne en lokal grappa.  

 

Gastronomisk ordliste: 

Et italiensk måltid består gjerne av flere retter, 

og her kommer en gastronomisk ordliste:  

 

Antipasto: liten forrett.  

 

Primo piatto: Første hovedrett, som regel 

pasta, suppe eller risotto.  

Secondo piatto: Hovedretten. Kjøtt eller fisk. 

Til hovedretten serveres det vanligvis en siderett 

(contorno) bestående av poteter, grønnsaker 

eller salat.  

 

Dolce: Dessert. Og til slutt kaffe. Og eventuelt 

en liten grappa. 

 

 

NB! De aller fleste spisesteder har stengt mellom lunsj og middag (ca. 15.00 - 19.30)  
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Vinsmaking  
På Cascina Collina tilbyr vi grupper på 4 personer eller mere vinsmaking. Her får dere en interessant 

innføring i arbeidet som skal til i vinmarka for å få de råvarene som trengs for å lage god vin. Deretter 

et besøk i vinkjelleren, for så å smake gårdens viner.  

 

Pris per pers: € 25,- 

 

 

  
 
 

 

 

 


