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Handelsgillets vinresa till Alsace och Mosel 14-20.9.2015 
 
Alsace har verkligen en historia att berätta. Här i området har det skett ett möte 
mellan romansk och germansk kultur. Vinodlingen infördes av romarna i 
begynnelsen av vår moderna tid. Senare blåste Merovingerna och Karolingerna 
nytt liv i vinkulturen. De satte stor värde på den ”stärkande dryck som höjer 
humöret”. Vi bor i trevliga Ribeauvillé som ligger nära Colmar och gör utflykter i 
omgivningarna. Att Alsace producerar goda viner är välbekant, men att uppleva 
dem på ort och ställe är ändå något helt speciellt. Preliminärt program enligt 
följande: 
 

1) Måndag 14.9: Hemorten-Alsace: 
Finnairs flyg avgår från Vanda kl. 07.55. Ankomst till Zürich kl. 09.40. Ingves & Svanbäcks 
buss möter vid flygplatsen och vi kör till Eguisheim. Vi gör en kortare paus längs vägen före 
det blir dags för det första vinhusbesöket som blir hos Wolfberger kl. 13.00-14.30. Efter 
besöket fortsätter vi till den pittoreska staden Ribeauvillé, som ligger längs ”Route du Vin” 
lite ovanför Colmar. I Ribeauvillé avnjuter vi en sen lunch på egen hand före vi checkar in för 
tre nätter på Hotel de la Tour. (www.hotel-la-tour.com) Följande vinhusbesök blir i 
Ribeauvillé hos Louis Sipp kl. 16.30-18.30. Välkomstmiddag intas på Restaurant Hotel Le 
Parc eller på Wistub du Sommelier i Bergheim. 
 
2) Tisdag 15.9: Alsace: 
Frukost på hotellet kl. 08.30 och avfärd kl. 09.30. Dagens första vinhusbesök blir i 
Kientzheim där vi besöker Paul Blanck kl. 10.00-12.00. Efteråt fortsätter vi till Riquewihr där 
vi strövar omkring och avnjuter lunch på egen hand. Avfärd mot Kaysersberg kl. 14.45. Här 
besöker vi vinhuset Weinbach kl. 15.00-17.00. Kvällen är sedan fri i Ribeauvillé. 
 
3) Onsdag 16.9: Alsace: 
Frukost på hotellet kl. 08.30 och avfärd till Eguisheim kl. 09.30. Vinhusbesök hos Bruno Sorg 
kl. 10.00-12.00. Lunch på egen hand i Equisheim kl. 12.15-14.15. Därefter besöker vi Léon 
Beyer kl. 14.30-16.30. Alternativt ifall någon vill hoppa över detta besök, så finns det 
möjlighet att åka och spendera eftermiddagen i Colmar med guidad rundvandring och 
museibesök. Kvällen fri. 
 
4) Torsdag 17.9: Alsace-Moseldalen: 
Frukost kl. 08.30 och avfärd kl. 09.30. Före vi kör mot Tyskland och Bernkastel-Kues blir det 
ett besök på slottet Chateau Haut Koeningsbourg kl. 10.00-11.00. Lunchpaus längs vägen 
före vi anländer till Bernkastel-Kues kring 16-tiden. Inkvartering på Hotel Drei Könige. 
(www.hoteldreikoenige.de) Vinhusbesök hos Kees Kieren eller Markus Molitor kl. 17.00-
19.00. Gemensam middag intas kl. 19.30 på Märchenhotel i Bernkastel-Kues. 
 
5) Fredag 18.9: Moseldalen-Travemünde: 
Tidig frukost kl. 07.00 och avfärd kl. 08.00. Kaffepaus längs vägen före vi anländer till 
Bremen tidigt på eftermiddagen. Här gör vi ett längre stopp för lunch och egen tid före vi 
fortsätter mot Travemünde. Vi har till kvällen bokat bord på Hotel Grüner Jäger som ligger 
nära hamnen. Gemensam middag före det blir dags att köra ombord på Finnlines färja.  
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6) Lördag 19.9: På Östersjön: 
Vi njuter av en avkopplande sjöresa och äter gott i trevligt sällskap. Brunch och middag 
ombord. Vi förgyller även dagen med en vinprovning. 
 
7) Söndag 20.9: Hemkomst 
Frukost ombord före ankomst till Helsingfors kl. 09.00.  
 
Resedatum:   14-20.9.2015, måndag-söndag, 7 dagar 
 
Resans pris:   1.110 euro/ person räknat med minst 32 deltagare 
   1.070 euro/ person räknat med minst 38 deltagare 
 
Tillägg för enkelrum och 
enkelhytt insides: 182 euro 
 
Tillägg för utsideshytt: 35 euro/ person 
 
I priset ingår: 
Finnairs flyg Helsingfors-Zürich inklusive flygskatt, bussresa i helturistbuss, 4 nätter på hotell 
inklusive ”mimosafrukost”, 2 nätter ombord på Finnlines färja i insideshytt, matpaket ombord 
på Finnlines. 1 x brunch, 1 x middag och 1 x frukost, alla vägskatter 
 
I priset ingår ej: 
Övriga måltider, måltidsdrycker, resenärs- och resgodsförsäkring samt vinhusbesök 
 
Giltigt pass eller EU-identitetsbevis behövas! Rätt till ändringar i resans program och pris 
förbehålls.  
 
Vinklubben återkommer med kostnader för gemensamma måltider, vinhusbesök och 
eventuell guide i Colmar. Dessa kostnader betalas separat. 
OBS! Anmälan kan göras via vinklubbens hemsida, www.handelsgillet.fi eller per telefon 
eller e-post till kansliet. Anmälan tas emot tidigast 12.2.2015 kl. 10.00. Anmälan som 
inkommer före detta beaktas ej. Vinklubben förbehåller sig möjligheten att ändra i 
programmet. 

 
 

TREVLIG RESA! 
   
   
   
   
   

    

                          

http://www.handelsgillet.fi/

