
Programma Wijnreis Alto Adige:  

Mediterraan ontmoet Alpien 

 

           

 

Dag 1 Zondag   heenreis 

Tip: reis relaxed met de slaaptrein naar Bolzano. (gekochte wijn neem ik voor je mee naar Nederland) 

Inchecken in het zeer comfortabele panoramahotel aan de rand van Caldaro. Tijd voor een duik in 

het heerlijke zwembad. Om 17.30 verzamelen we aan de rand daarvan voor het aperitivo! 

Welkomstdiner bij een uitstekend restaurant in Caldaro. 

Dag 2 Maandag Wijnwandelweg Caldaro  

Via de Weinweg lopen we rustig naar een bijzonder wijnadresje: Tröpfltalhof van Andreas Dichristin. 

Hij maakt natuurwijnen en gebruikt voor enkele wijnen amfora’s. Het resultaat is ongelofelijk goed. 

Picknick van streekproducten tussen de wijnranken in deze wondermooie omgeving. 

Via een ander gedeelte van de Weinweg lopen we terug naar ons hotel. 

Vrije avond. Je kunt in het hotel koude hapjes bestellen en Caldaro centrum is 10 minuten lopen. 

Dag 3 Dinsdag Mendelpas 

De Seilbahn brengt ons in 12 minuten 850 m hoger We wandelen op de grens van loofbos en 

naaldbos naar een berghut. Cappuccino met verre uitzichten over het Lago di Caldaro, het dal vol 

wijngaarden en appelbomen en de Dolomieten. Terug bij het bergstation van de Seilbahn lunchen we 

op het terras van een goed restaurant – met adembenemend uitzicht. 

Beneden aangekomen lopen we naar wijngoed Klosterhof voor een wijnproeverij en rondleiding. 

Vrije avond. 

Dag 4 Woensdag Caldaro, de stad 

De ochtend is bestemd voor Caldaro, een van de mooiste en gezelligste wijndorpen van Alto Adige,  

met zijn levendige markt vol terrassen en zijn imposante huizen en gevels. We bezoeken het 

Südtiroler Weinmuseum, dat interessante informatie geeft over het wijngebied en een 

proefwijngaardje heeft met de druivensoorten van de regio. We krijgen hier een proeverij van 3 van 

de belangrijkste wijnen van Alto Adige. 

De rest van de dag is vrij. Voor wie wil wandelen is er een wandeling. 

Dag 5 Donderdag Kalterersee 

Deze dag staat in het teken van het meer: het Lago di Caldaro ofwel de Kalterersee. Neem je 

zwemspullen mee! Via de Weinweg dalen we af tussen de wijngaarden naar dit idyllische meer, het 

warmste van Italië. De lunch gebruiken we op een terras aan het meer bij een uitstekend restaurant. 

De wijnproeverij is bij een toonaangevend biodynamisch wijnbedrijf, Manincor, gelegen op een paar 

honderd meter van het meer. Het is in het bezit van een adellijke familie en de gravin zelf leidt ons 



rond. Na afloop kun je terug (omhoog) wandelen, maar ook de bus  nemen. 

Vrije avond 

Dag 6  Vrijdag 

Via de Friedensweg lopen we in 3.30 uur naar het prachtige wijndorp Termeno / Tramin, de 

bakermat van de druif gewürztraminer. Het is een pittige wandeling van een uur of 3, met 

halverwege, in Castelvecchio / Altenburg, een koffiestop. Pittig, want het is bijna nergens vlak en 

Castelvecchio ligt 200 m hoger dan ons hotel. De paadjes zijn klein en rotsachtig en lopen voor een 

deel door kastanje- en beukenbossen.  

We genieten van Tramin en zijn mooie marktpleintje, waar we de lunch gebruiken op een terras. 

De wijnproeverij is bij de familie Belutti, die sinds enkele jaren biologisch werkt op de boerderij  

Ansitz Rynnhof. Vader Hans, moeder Bruni en dochter Nathalie ontvangen ons hier voor een 

proeverij in hun eeuwenoude boerenhoeve in het dorp.  

We nemen de bus terug naar Caldaro. 

Slotdiner bij een zeer authentiek restaurant in Caldaro. 

 

         

 

 

Prijzen 2020 

- Kamer met bad in oude gedeelte: € 1295 p.p.. Eenpersoonstoeslag + €90. 

- Grote suite met douche in nieuwe gedeelte: € 1427 p.p.. Alleen voor 2 personen te boeken. 

Inclusief 

6 overnachtingen met ontbijt 

4 wijnproeverijen bij voornamelijk bio- en biodynamische wijnbedrijven; 7 wijnproeverijen aan tafel 

toegang Wijnmuseum met wijnproeverij 

2 diners inclusief wijnen  

4 lunches inclusief wijnen (1x is dit een picknick) 

1 geurworkshop door Els 

Ticket Seilbahn 

Begeleiding, toelichting en uitleg door vinoloog 

Reisdocumentatie, waaronder uitgebreide info over de wijnen 

 

Exclusief 

Heen- en terugreis 

Avondeten dag 2-4 en lunch dag 3 

Verzekeringen, persoonlijke uitgaven en fooien 

 

 


