
AFSPRAKEN EN REGELINGEN GASTRONOMISCHE UITSTAPPEN IN GEZELSCHAP VAN DI TARANTO 
FRANCESCO 

 

Als deelnemer weet u en bent u akkoord dat u niet via een reisagentschap reist maar wel persoonlijk 
met Franco als vriend en gids ter plaatse. Franco is geen reisbegeleider in de professionele zin van 
het woord en organiseert deze reizen in het kader van de activiteiten van de Spiga d’Oro-wijn-en 
klantenbestandc. Noch Franco, noch de Spiga d’Oro-wijnclub doen dit uit winstoogmerk, maar wel 
uit interesse voor de Italiaanse wijnbouw en de verkenning van de Italiaanse gastronomie. Franco 
neemt de organisatorische leiding omdat hij dat graag doet en omdat zijn achtergrond, kennis en 
relaties toelaten op een zeer eigen wijze de Italiaanse gastronomische cultuur te verkennen. De 
reismogelijkheid wordt daarom in de eerste plaats aangeboden aan de deelnemers aan de 
activiteiten van Spiga d’Oro’s wijnclub en aan de klanten van Spiga d’ Oro in het algemeen. 

 

Dat betekent concreet en vanzelfsprekend dat er bijvoorbeeld geen reisverzekeringen mogelijk zijn. 
Uw persoonlijke verzekeringen dekken ter plaatse uw persoonlijke noden . 

Annuleert u zelf uw reis , dan mag u vervanging zoeken voor uw plaats en het door u betaalde 
voorschot recupereren van de nieuwe reisgangers. Franco helpt u nieuwe reisgangers te vinden . 

Is uw reis geannuleerd? Dan ontvangt u een voucher voor de betaalde reissom waarmee een 
vervangende reis op een later tijdstip geboekt kan worden naar eender welke bestemmingen die in 
het kader van de Spiga d’Oro-wijnclub worden georganiseerd en wanneer het u past. 

 

*het nog te betalen saldo van uw reis wordt bij aankomst ter plaatse in contanten afgerekend en 
betaald.  Voorzie u daarop vooraf want bankautomaten liggen niet om de hoek.  

*de deelnemers verplaatsen zich naar Toscane, Piëmonte of Friuli op eigen kracht en eigen 
reisschema. Er wordt verwacht dat u met de wagen bent –uw eigen wagen of een huurwagen na 
bijvoorbeeld vliegreis op Milaan of Turijn- omdat we alle verplaatsingen naar de wijnhuizen doen 
met de wagen.  

*Plaats van afspraak staat vermeld op uw welkomst mail dat u na inschrijving ontvangt. 

*De wijntrip is geheel uitgestippeld en de afspraken met de talrijke Italiaanse partners die we 
MOGEN bezoeken zijn stipt. De reis verloopt dus in groep en persoonlijke verlangens en ideetjes om 
de streek te verkennen moeten even wachten tot na het einde van de periode.   

*Het unieke en exclusieve aan de uitstap is dat een aantal wijnboeren die we bezoeken echte 
vrienden zijn van Franco. Een warm onthaal is verzekerd en de bezoeken verlopen in een familiale 
sfeer, met wederzijds respect en dus echte Italiaanse gastvrijheid!  

*We bezoeken dikwijls de authentieke wijnboer. Dus zo weinig mogelijk commerciële 
aangelegenheden. Dat wil zeggen dat de uitleg in principe in het Italiaans wordt gegeven en 
gemoedelijk verloopt. Letterlijk vertalen doen we niet, maar u zal zeker begrijpen waarover het gaat 
en alles goed kunnen ervaren. Blijf ook goed in groep: de bezoeken vinden plaats in een 
werkomgeving en daar mag je niet zomaar rondlopen. Onze gastheren stellen het niet erg op prijs 
dat u ‘persoonlijke verkenningen’ in hun bedrijf zou houden…   
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*De mogelijkheid tot voordelige wijnaankoop is er wel, maar is niet het doel. Hou er rekening mee 
dat u zelf moet instaan voor het transport naar België van uw aankopen! Er is geen mogelijkheid om 
de wijnen “mee te geven met Franco”. Dus als u met het vliegtuig bent… of als u met een FIAT 500 
komt…  

*Om onnodig lange autocolonnes te vermijden, spreken we onderling af om in de mate van het 
mogelijke met elkaar mee te rijden. Zo zijn er minder chauffeurs en is iedereen eens BOB.  

*Terugrijden gebeurt ook op eigen kracht. Bovendien: telkens als we ergens vertrekken: kijk goed of 
je niets vergeten bent want  “even terugrijden” is niet mogelijk. *Door de adressen in de GPS te 
plaatsen, komt u gemakkelijk ter bestemming zonder onmogelijke telefoongesprekken te moeten 
voeren over wegbeschrijvingen en dergelijke.   

*Toch is het interessant om elkaars GSM-nummers uit te wisselen zodat steeds kan contact 
opgenomen worden, bijvoorbeeld om de concrete dagelijkse afspraken aan iedereen gelijk te 
bezorgen of als er iets onverwachts gebeurt. Franco zal daartoe een Whatsapp groep per reis 
samenstellen. 

*Toscane, Piëmonte en Friuli zijn Vlaanderen niet. Vergis u niet: wat in vogelvlucht een korte afstand 
is, kan in werkelijkheid ettelijke kilometers en tijd verder zijn. En aangezien we niet kunnen vliegen... 
Wees dus stipt in het volgen van de reisafspraken.  

*Voor de eventuele bezoeken aan wijngaarden of de truffeljacht: vergeet je laarzen of stevige 
schoenen niet!  

*De adressen van alle te bezoeken plaatsen worden via whatsapp bezorgd en ter plaatse 
uitgehangen. Zorg dat je ze bij de hand hebt en in uw GPS/WAZE opgeslagen hebt. Alhoewel we in 
principe samen vertrekken, is het in de praktijk onmogelijk om steeds in colonne te rijden. Daarvoor 
zijn de weginfrastructuur en het verkeersverloop te onberekenbaar. Voor de eerste rijder is het 
trouwens ondoenbaar steeds achterop in het oog te houden wie al dan niet volgt.  

*We zijn te gast in de agroturismo ‘s. Dit zijn geen hotels of B&B! Iedereen heeft er zijn eigen kamer 
met sanitair en badkamer en elke kamer heeft zijn eigen karakter. Er is ook een gezamenlijke plaats 
met ontbijtplaats en salon. Leeft u graag in een rommeltje? U bent er vrij in en niemand zal uw orde 
verstoren: dus zelf bed opmaken en kamer op orde houden. Bij vertrek even kijken dat je niets 
vergeten bent en, uit solidariteit met Franco, vuilnisemmertje even leegmaken, lege waterflessen 
terugbrengen,…  

*U zal geen honger lijden, daar mag u zeker van zijn. ’s Morgens is een licht ontbijt voorzien dat we 
ter plaatse nuttigen en dat door Franco zelf wordt voorzien. Overeet u dan niet! Het is een gouden 
raad. We proberen het ook realistisch te houden en de voorraad af te stemmen op de groep. Dus 
geen oneindig buffet zoals we dat in een 5-sterrenhotel gewoon zijn, maar het zal u aan niets 
ontbreken. Kom ook tijdig aan het ontbijt want we vetrekken stipt!  

*Water is in ‘platte’ en ‘bruisende’ versie gratis ter beschikking. De wijnkast laten we gesloten en, 
eventueel verbruik wordt betaald. Eventueel zeggen we, want de ervaring leert dat er meestal ’s 
avonds nog weinig nood aan is en er is steeds nog de volgende dag…  
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*Rokers roken niet in huis of op de kamer, ze laten de ‘stoempekes’ mooi in een asbak achter en niet 
op de grond van de prachtige omgeving.   

- Ter plaatse gebruiken we geen wijnen van andere wijnhuizen dan van de gastheer.  

-Latte Macchiato of Cappuccino drinken na het avonddiner is op eigen risico   

 

 


