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Vinresa – Rheinland-Pfalz 16 – 22/9 2019
Preliminärt program i korthet (förändringar kan ännu ske)

Måndag 16 september
Avresa från Landskrona via Rödby – Puttgarden med ankomst på kvällen till Alsfeld Övernattning
och gemensam middag på Hotel Zur Schmiede .
Tisdag 17 september
Efter frukost och några timmars resa når vi Bechtheim med besök hos Weingut Dreissigacker
Vi äter lunch i Osthofen på Landhaus Zur Schwanen. Därefter åker vi vidare till Pfalz. Vi besöker
Weingut Knipser i Lauersheim. Tidig kväll checkar vi in på Hotel Steigenberger i Deidesheim. Det
blir middag på kvällen på hotellet.
Onsdag 18 september
På förmiddagen beger vi oss till Forst. Vi besöker Weingut Moosbacher. Efter besöket intar vi
lunchen på Restaurant Leopold-Von Winning tillbaka i Deidesheim. Därefter beger vi oss till
Gimmeldingen för besök hos Weingut Christmann. Kvällen fri.
Torsdag 19 september
Vi åker till Bad Durkheim och besöker på morgonen Weingut Pfeffingen. Lunchen intages i
Restaurang Zum Herrenberg. Efter lunchen fortsätter vi till Bissersheim och Weingut WageckPfaffmann. På kvällen äter vi tre rätters middag på Deidesheimer Hof.
Fredag 20 september
Vi lämnar Pfalz och bussen för oss till Nahe där vi besöker Weingut Helmuth Dönnhoff .
På fortsatt väg mot Rheingau stannar vi till i Ingersheim för lunch på Fetzers Landhotel.
På eftermiddagen når vi sedan Kiedrich och Weingut Robert Weil för provning.
Vi checkar sedan in på Jagdschloss Niederwald ovanför Rüdesheim där vi äter middag på kvällen.
Lördag 21 september
På förmiddagen besöker vi Weingut Leitz i Rüdesheim. Lunchen intar vi på Schlossschänke,
Schloss Johannesberg. Efter lunch gör vi resans sista besök i Oestrich hos Weingut Peter Kuhn.
Vi avslutar sedan dagen med middag på Breuers Rüdesheimer Schloss.
Söndag 22 september
Efter frukost lämnar vi Rheingau och kommer till Skåne på kvällen med en buss fullastad med
högklassiga viner, många minnen och nya kunskaper.
Pris 16200 kr Enkelrumstillägg 1500 kr
I priset ingår bussresa helturistbuss med färjeöverfarter , sex övernattningar i dubbelrum med
frukost, alla vinprovningar, fem luncher och fem middagar (dryck ingår vid samtliga måtider utom
vid hotellmiddagarna ), vinguide och reseledare (Kaj Ströberg)

