
 
 
 
 
 

 
 
Resa till Alsace med Kaj Ströberg och Veinge Buss 29 augusti - 4 september 2022 
 
Vi reser vid brytningen mellan sommar och höst då full aktivitet råder på vinfält och i källare. Med 
utgångspunkt från Grand Hotel Bristol i  Colmar besöker vi under fyra dagar  
några av topproducenterna i området, med trevliga luncher i pittoreska byar och städer mellan besöken.  
 
Program i korthet (reservation för ändringar) 

 
Måndag 29 augusti 
Vi åker med Veinge Buss som startar upphämtningen med början i Ängelholm.  Efter en dagsresa med pauser 
ankommer vi tidig kväll till Burghotel i Münzenberg . 
Det blir gemensam middag på hotellet. (85 mil)  
 
Tisdag 30 augusti 
Efter frukost reser vi mot Frankrike och Alsace. Vi äter lunch i Niedermohrschwihr på Caveau Morakopf 
varefter vi besöker Domaine Barmès-Buecher i Wettolsheim. Efter besöket checkar vi in på Grand Hotel 
Bristol i Colmar.  
 
Onsdag 31 augusti 
På förmiddagen besöker vi Domaine Weinbach utanför Kaysersberg. Lunchen äter vi på Taverne Alsacienne i 
Ingersheim varefter vi beger oss söderut till Westhalten för att besöka Domaine Agathe Bursin. 
 
Torsdag 1 september 
Dagen inleds med besök hos Domaine Dirler Cade i Bergholtz. Vi äter lunch på A l’Agneau* i Katzenthal.  
Vi besöker sedan på eftermiddagen Domaine Agape i Riquewihr. 
 
Fredag 2 september 
Det blir fri förmiddag i Colmar med möjlighet att på egen hand uppleva den historiska staden. Efter lunch i 
L’Agneau Blanc i Beblenheim gästar vi Domaine Zind-Humbrecht utanför Turckheim. 
 
Lördag 3 september 
Vi checkar ut från vårt hotell och besöker på morgonen Domaine Schoffit i Colmar varefter vi äter lunch på Au 
Relais des Ménétriers i Ribeauville. Vi lämnar Alsace på eftermiddagen och reser till Giessen, där vi övernattar 
på Hotel Best Western Steinsgarten. Gemensam middag på kvällen. (38 mil)  
 
Söndag 4 september 
Hemresa med ankomst till Sverige under kvällen (79 mil) 

 
I priset 15900:- ingår bussresa med färjeöverfarter, sex övernattningar i dubbelrum med frukost,  
alla vinprovningar, fem luncher inklusive dryck, två middagar, vinguide och reseledare Kaj Ströberg 
Enkelrumstillägg: 1000:-  Min.15  Max. 21 deltagare 
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