
Vinet är det nyttigaste av alla drycker

den mest välsmakande av alla mediciner

och det mest njutbara av alla njutningsmedel

Plutarkos

TILL STOCKHOLM FOR HEPENEPETEPP –
OCH DIT FAR OCKSÅ VINKLUBBEN
Vi har reserverat 40 platser på Viking Grace med avfärd från Åbo den 21 oktober för
att prova fartyget och vinerna ombord.

Program:

21.10  kl 17.30 Avfärd med buss från Kaserntorget

20.55 Avgång med Viking Grace från Åbo

21.15 Middag med tre rätters meny i à la carte restaurang Oscar.

Till middagen får vi 16 cl vin till förrätten, 24 cl vin till varmrätten och

8 cl efterrättsvin (vitt vin Huber Riesling 2011, Niederösterreich och

rött vin Nederburg Growers Selection Shiraz 2010).

22.10 kl 07.35 (svensk tid) öppnar Oscar för frukost. Fartyget avgår från Stockholm.

13.00 (svensk tid) Vinprovning: Tre sorters champagne ur fartygets vinlista.

14.00 Lunch med två rätters meny. 16 cl vin till förrätt och 24 cl till huvudrätt

(Vitt vin Zind Humbrecht Riesling Gueberschwihr 2009, Alsace; rött vin

Manso de Velasco 2008, Curicó Valley/Torres/Chile)

17.30 Vinprovning: Fyra viner från vinlandet Spanien.

18.50 (19.50 finsk tid) ankomst Åbo, avfärd med buss till Helsingfors.

22.00 (ca) Ankomst Kaserntorget, Helsingfors.

Vinet till förrätterna ovan kan vid behov bytas ut mot 33 cl öl. Snaps, kaffe med avec
etc. beställs skilt och betalas separat ombord.



Pris/person: Tvåpersoners hytt 235 euro, en persons hytt 259 euro.

Alla hytter Seaside-kategori.

I priset ingår bussresor, hytt, trerättersmiddag, tvårätterslunch, frukost, viner till
maten enligt ovan samt två vinprovningar enligt ovan. Beroende på antalet deltagare
kan smärre justeringar nedåt i priset komma i fråga.

Anmäl om deltagande i resan till gillets kansli tel. (09)66 97 98 eller per e-post
annika@handelsgillet.fi. Anmälningstid 15.4 -15.5.2013. En förhandsavgift på 50
euro per person betalas vid anmälningen till gillets konto nr FI35 2401 1800 0601 12
som bekräftelse på deltagande. Den resterande andelen (185 respektive 209 euro)
betalas senast 15.9.2013.

Reseledare: Kristian Stenius

mailto:annika@handelsgillet.fi

