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Het beste van Piemonte is ongetwijfeld het heuvelachtige gebied de Langhe, gelegen 
tussen de Alpen en de Apennijnen. Hier vinden we heuvels bedekt met wijngaarden zover 
je kunt zien, want dit is de regio van de beroemde Barolo-wijnen. Overdag wandelen in 
dit prachtige landschap van wijngaarden, hazelnoot- en eikenbossen, kleine 
karakteristieke dorpjes en grote kastelen en 's avonds genieten van een goed glas wijn 
gecombineerd met de Langhe kazen en truffelgerechten, klinkt dit niet als het bezoeken 
van een paradijs? 
Deze wandeltocht start in Alba en de eerste dagen wandel je tussen de wijngaarden van 
de Nebbiolo-druiven. Bovenop de heuvels liggen kleine dorpjes en indrukwekkende 
kastelen. Het laatste deel van de tour brengt je naar het wildste deel van de Langhe waar 
de beste hazelnoten van Europa groeien. Het landschap is gevarieerd: bossen, diepe 
valleien en hazelnootboomgaarden. De tour eindigt in het kleine stadje Cortemilia, 
hoofdstad van de hazelnoot, dat een gezellig middeleeuws centrum heeft. Tijdens de reis 
zijn er tal van goede mogelijkheden om niet alleen de uitstekende lokale gerechten te 
proeven, maar ook om de goddelijke wijnen uit deze prachtige regio te ontdekken. 
 

 
 

Wandelen in de Langhe: Wijn, Geschiedenis en Truffel 

Een 8 daagse wandelreis 
 
Toercode: ITAPIE05W 
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Periode: dagelijks van maart tot oktober 
 
Deelnemers: minimum 2 personen 
 
Niveau 2 

Gemakkelijk tot gemiddeld. Kortere wandelingen zonder noemenswaardige 
moeilijkheden. Niet al teveel niveauverschillen. Gemiddelde wandeltijd tussen de 2 ½ a 5 
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uur per dag. In het tweede deel van de tocht zo nu en dan wat steilere hellingen te 
bewandelen. U wandelt over gravelwegen, wandelpaden en rustige asfaltwegen.  
 
Programma in het koort: 

Dag 1 Aankomst in Alba 
Dag 2 Alba – Barolo (13 km) 
Dag 3 Barolo – Monforte (9 km) 
Dag 4 Monforte – Cissone (16 km) 
Dag 5 Rondrit in Cissone (7 km) 

Dag 6 Cissone – Cravanzana (17 km) 
Dag 7 Cravanzana – Cortemilia (12 km) 
Dag 8 Vertrek na het ontbijt 
 

  
 
Programma: 
 
Dag 1 Individuele aankomst in Alba 

Alba, de regiohoofdstad van de Langhe, is bekend vanwege de truffel, chocolade-
productie en de hoge stadstorens uit de 14e en 15e eeuw. De stad heeft vele goede 
restaurantjes Trek de tijd uit voor een heerlijke diner met lokale gerechten en een 
uitstekende wijn uit de regio, zoals de Barolo, Barberesco of Barbera. 
 
Overnachting met ontbijt in Alba 
 
Day 2 Alba - Grinzane - Barolo 

Na het ontbijt is er een korte transfer per taxi naar het startpunt van de wandeling, het 
Grinzane-fort, waar de Regionale "Cavour" Enoteca is gevestigd, een prestigieuze etalage 
voor de allerbeste Piemontese wijnen en grappa's. De route steekt Gallo d'Alba over en 
loopt door de wijngaarden van La Morra en bereikt Barolo met niet één kasteel, maar zelfs 
twee kastelen, het Castello Falletti en het Castello della Volta.  
 
Overnachting met ontbijt in Barolo 
Wandeltijd: 3 uur 30 min 
Afstand: 13 km  
Hoogteverschil: +404m – 331m 
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Dag 3 Barolo - Novello - Monforte 

Ook vandaag weer een tocht door de wijngaarden van de Nebbiolo-druif. Je komt in 
Novello dat een indrukwekkend kasteel heeft en wandelt weer verder over een beboste 
heuvelrug naar Monforte, waar je op het gezellige plein in de stad, een ontmoetingspunt 
voor de inwoners van het stadje, kunt genieten van een goed glas wijn.   
 
Overnachting met ontbijt in Monforte 
Wandeltijd: 2 uur 30 min 
Afstand: 9 km  

Hoogteverschil: +273m – 131m 
 
 

 
 
 
Dag 4 Monforte – Cissone 

Na het ontbijt de rugzak weer op en klaar voor een nieuwe mooi wandeling. Eerst wandel 
je tussen de wijngaarden, maar algauw worden deze afgewisseld door hazelnootbomen. 
De route passeert kleine schilderachtige dorpen, zoals Serralunga, Sinio, Roddino en 
eindigt in Cissone. Het is de moeite waard om een pauze in te lassen in Serralunga om het 

kasteel te bezoeken en de lokale gerechten te proeven.  
 
Overnachting met ontbijt in Cissone 
Wandeltijd: 4 uur 30 min 
Afstand: 16 km  
Hoogteverschil: + 746m – 600m 
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Dag 5 Cissone 

Vandaag een dag van relax. Je overnacht een extra nacht in het agritoerisme, dat op een 
heuveltop ligt en fantastische uitzichten biedt. Op het programma staat een korte 
wandeltocht door de heuvelachtige omgeving van Cissone. 
 
Overnachting met ontbijt in Cissone 
Wandeltijd: 2 uur 30 min 
Afstand: 7 km  
Hoogteverschil: +292m – 200m 
 
 

 
Dag 6 Cissone - Cravanzana 

Je wandelt de Alta Langa binnen, een gebied dat bekend staat vanwege zijn 
hazelnootproductie. De hellingen die te steil zijn voor de hazelnootplantages zijn met 
eikenbossen begroeid. Na het bezoek aan de kerk van Cerretto Langhe vervolgt de route  
door de diepe vallei van Belbo om uiteindelijke Cravanzana te bereiken. 
 

Overnachting met ontbijt in Cravanzana 
Wandeltijd: 5 uur  
Afstand: 17 km  
Hoogteverschil: +521m – 590m 
 
 

 
 
 
Dag 7 Cravanzana - Cortemilia 
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Van Cravanzana begint een mooie wandeling over de wandelpaden die in een ver 
verleden de enige verbinding tussen de dorpen waren. De route daalt af naar Torre 
Bormida en steekt de rivier met gelijknamige naam over. Een steile klim brengt je naar 

Bergolo, één van de kleinste gemeentes in dit gebied. Door een bos bereik je Cortemilia, 
een stadje van Romeinse oorsprong.  
 
Overnachting met ontbijt in Cortemilia 
Wandeltijd: 3 uur 30 min  
Afstand: 12 km  
Hoogteverschil: +407m – 717m 
 

 
 
Dag 8 Vertrek na het ontbijt 

Na het ontbijt eindigt deze mooie reis door wijngaarden van de Langhe 
 
Hotels 

De overnachtingen zijn in *** / **** hotels en in Agriturismo. s’Avonds vindt u dan altijd 
een restaurant in de nabije omgeving van uw overnachtingsadres, waar u kunt genieten 
van de lokale specialiteiten en natuurlijk wijnen.  
 

Prijzen per persoon 2023: 
In tweepersoonskamer € 605,00  
In eenpersoonskamer € 810,00  
Hoogseizoenstoeslag (september en oktober) €20  
Korting voor wie zonder bagagevervoer reist (op verzoek) € 60  
Upgrade naar hotel met zwembad in Barolo € 35 
 
Extra nacht in Alba **** hotel: op verzoek 
€ 60 prijs per persoon in  tweepersoonskamer met ontbijt 
€ 85 in eenpersoonskamer 
 

In de prijs is inbegrepen: 

 7 overnachtingen in een *** sterren hotels en B&B met ontbijt buffet 

 Dag 2 transfer van Alba naar Grinzane 

 Road book in Engels (tekst en foto's) met kaartmateriaal 

 Bagagetransport 

 Telefonische assistentie hulplijn 
 

Niet inbegrepen: 

 De reis naar Alba en van Cortemilia op het einde 
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 Lokale toeristenbelasting 

 Lunches en diners 

 Alles wat niet vermeld is onder 'in de prijs is inbegrepen' 
 
Op verzoek: 
Extra overnachtingen 
Gids 
Transfer van Cortemilia naar Alba aan het einde van de reis 
Transfer van en naar de luchthaven van Turijn of Milaan 
 

    

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmott B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


