Vinresa till Österrike med Kaj Ströberg och Veinge Buss
26 oktober – 3 november 2019
På denna kvalitetsresa bor vi på bekväma och personliga Hotel Turmhof i
vinbyn Gumpoldskirchen utanför Wien. Med detta fina utgångsläge gör vi
bland annat utflykter till Burgenland, Kamptal, Wachau och Wien varvid vi
besöker några av Österrikes främsta vinproducenter. Vi kommer också
gästa producenter i Gumpoldskirchen och dess närhet och lära känna viner
på druvor som bara finns i Termenregion. Under vistelsen i Österrike
kommer också vikt att läggas på att utforska det lokala köket på trevliga
restauranger. På hemvägen stannar två nätter i Franken där vi bor i trevliga
Volkach. Det blir som avslutning på resan både några vinbesök och möjlighet
att lära känna historiska Würzburg. Under hela resan kommer det att finnas
goda möjligheter att införskaffa högklassiga viner. Antalet resenärer är
begränsat till 24 personer och vi färdas bekvämt i stor helturistbuss.

Lite fakta:

Pris 16500 kr. Enkelrumstillägg 1500 kr
I priset ingår bussresa helturistbuss med färjeöverfarter, åttå ö vernåttningår i
dubbelrum med frukost, alla vinprovningar, tre luncher och sex middagar, vinguide och reseledare (Kaj Ströberg)

Program: Resa med Kaj Ströberg till Österrrike
26 okt-3 nov 2019
(På detta stadium med reservation för smärre ändringar)

Lördag 26 oktober
Avresa från Landskrona med ankomst tidig kväll till Parkhotel Güldene Berge i Weissenfels, Saale Unstrut. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.(820 km)
Söndag 27 oktober
På tyska motorvägar åker vi via Passau till Gumpoldskirchen. Inkvartering på Hotel Turmhof och
middag på kvällen i Restaurant 3er Haus. (700 km)
Måndag 28 oktober
Efter frukost gör vi en utfärd till Neusiedlersee och Rust med besök hos Weingut Feiler-Artinger
och lunch på Restaurant Henrici i Eisenstadt. På eftermiddagen besöker vi Weingut Kollwentz i
Grösshoflein.
Tisdag 29 oktober
Idag utfärd till Kamptal och besök hos Weingut Hiedler i Langenlois. Lunch äter vi på Restaurant
Hutter i Krems. På eftemiddagen besöker vi Weingut Leth i Fels am Wagram På kvällen erbjuds
provning på Weingut Gebeshuber i Gumpoldskirchen.
Onsdag 30 oktober
Vi tar bussen in till Wien och besöker Weingut Wieninger. Fri eftermiddag i Wien. På kvällen
provning hos Weingut Biegler i Gumpoldskirchen. Vi äter efteråt gemensam måltid på Das Alte
Zechhaus.
Torsdag 31 oktober
Utfärd till Wachau. Först besöker vi Weingut Emerich Knoll i Unterloiben för provning och
därefter lunch i restaurang Loibnerhof. På hemfärden stannar vi till hos Weingut Huber i
Traisental. På kvällen åker vi till Traiskirchen för provning och heuriger hos Weingut Alphart.
Fredag 1 november
Vi lämnar Gumpoldskirchen efter frukost för färd mot Franken och Hotel Am Torturm i Volkach.
Tidig kväll blir det provning hos Weingut Max Müller följt av gemensam middag på Restaurant
Corleone.
(600 km)
Lördag 2 november
Vi åker på förmiddagen in till Würzburg varvid tillfälle ges att på egen hand bekanta sig med den
historiska staden. På eftermiddagen åker vi sedan en liten rundtur i Franken med avslut i Iphofen,
där vi besöker Weingut Hans Wirsching. Tidig kväll blir det sen gemensam middag i Iphofen på
Restaurang Zehntkeller.
Söndag 3 november
Efter tidig frukost lämnar vi Franken och reser mot Skåne. (920 km).

