
Till Stockholm for Hepenepetepp
till Stockholm for jag,
till Stockholm for Amaaalia,
som bad oss supa bra ...

Dryckesvisa, trad.

VINKLUBBEN RESER TILL STOCKHOLM

Efter en av coronapandemin förorsakad två års fördröjning kan
vinklubben i maj äntligen förverkliga den planerade vinkryssningen till
Stockholm. Avresa från Helsingfors måndagen den 23.5 med Viking
Lines M/S Amorella. På utresan har vi en avsmakning av tre vita och tre
röda viner och på hemresan provar vi champagne och skumviner. Vi
intar en gemensam tre rätters middag i Food Garden á la carte
restaurangen på både ut- och hemresan. Premium frukost i Food
Garden ingår.

I det vårliga och vackra Stockholm får vi en två timmars rundtur med
Kims dotter Louise Björkwall som initierad guide (detta kan ändras
p.g.a. Louises arbetssituation). Rundturen slutar på Djurgården vid det
vackra Wärdshuset Ulla Winbladh med Bellmansk anknytning. Där intar
vi en två rätters lunch innan vi återvänder till Amorella.

PROGRAM

23.5
14.00  Ombordstigning
15.00  Tasting i konferensrum med tre vita och tre röda viner
17.15 Amorella avgår
18.00 Tre rätters middag i Food Garden, med vinpaket (tre viner)

24.5
7.30-9.30 Premium frukost i Food Garden (Mimosa ingår)
10.00  Ankomst Stockholm



10.30 Avfärd med buss på rundtur i Stockholm
12.30  Ankomst Wärdshuset Ulla Winbladh och där det serveras lunch med

två rätter och drycker.
15.00  Avfärd till båten
16.30  Avgång
17.00  Tasting i konferensrum med 2 champagne och 2 skumviner
20.00  Middag i Food Garden med tre rätter och vinpaket

25.5
7.30-9.30 Premium frukost i Food Garden (Mimosa ingår)
10.15  Ankomst Helsingfors

Vi skickar detaljerad information om menyer och drycker m.m. längre fram.
Vänligen meddela om eventuella allergier.

Kostnaden för resan är 400 euro per person. Den inkluderar 2 personers
hytt tur-retur (A Seaside Lyx eller Comfort, dubbelsäng), alla måltider och
matdrycker, tastingdryckerna och rundturen i Stockholm inklusive lunch på
Ulla Winbladh. Eventuell snaps och avec betalas skilt på restaurangerna.
Kostnaden skall betalas till konto FI02 4055 0012 3523 04, Aktia Bank.
Mottagare Bo Söderholm/Handelsgillets vinklubb. Skriv Stockholmresan 23.5
i meddelanderutan. Priset för resan skall betalas senast torsdagen
21.4.2022.
Amälan tidigast fredagen 25.3 kl.10.00 på klubbens hemsidor (sidan
vinprovning, högst uppe). Ditt sällskap (avec) skall anmälas skilt.

VARMT VÄLKOMNA OMBORD
Vinklubbens styrgrupp


