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Spanska & Franska vinvägar

Allt detta ingår:

10 dagar

Flygresa i turistklass Köpenhamn-Barcelona. Resa i

Vi gör en vinresa i några av världens finaste, vackraste

modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

och intressantaste vindistrikt. Vi börjar med det heta

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Spanien, fortsätter med det lätta, sprudlande Frankrike

Halvpension från middag dag ett t.o.m. frukost dag 10.

och slutar med det starka Tyskland. Så följ med på en

Alla utflykter enligt programmet. Broavgifter,

resa vars arom kommer att uppfylla oss långt efter

serviceavgifter, vägskatter, moms och

hemkomsten!

reseledareservice. Lokalguide i Barcelona. En
vinprovning i Rioja, en i Bordeaux, en i Loire,
konjakprovning i Cognac och champagneprovning i
Reims, en vinprovning i Mosel. Övriga eventuella
entréavgifter tillkommer. Vi reserverar oss för ändrade
flygtider och flygpriser.

Dag 1 Hemorten - Barcelona
Anslutning från hemorten till Köpenhamn. Här ifrån flyger vi till Barcelona där vår buss tar oss in till centrum och Hotel
Cristal Palace där vi ska bo två nätter. Vi använder eftermiddagen till att lära känna denna vackra och spännande stad.
Kanske ett besök i affärerna på Ramblan eller någon vill titta in i ett av Gaudís designade hus eller i den berömda
kyrkan Sagrada la famiglia.

Dag 2 Barcelona
Vi ägnar dagen åt att utforska den katalanska huvudstaden. Vi åker på en stadsrundtur och får se en enastående kultur
och arkitektur. Här är byggnader som minner både om tidigare OS, världsutställningen 1929 och förstås Antoni Gaudí.
Man förstår snart varför staden är ett av svenskarnas mest populära resmål. Vi har eftermiddagen till eget förfogande då
de som vill kan åka ut och besöka den gigantiska fotbollsarenan Camp Nou. Andra kanske vill se närmare på de mysiga
gotiska kvarteren eller gå och shoppa på Ramblan.

Dag 3 Barcelona - Logrono
Efter frukost tar vi farväl av Barcelona och färdas in mot landet mot den Aragoniska centralorten Zaragoza. Staden
uppfördes av romarna över floden Ebro men kom att bli morisk under flera hundra år. Innerstan är därför som att komma
in i det muslimska Spanien vilket är ovanligt så här långt norrut. Vi fortsätter mot nordväst till huvudorten i Rioja: staden
Logrono. Här skall vi bo i två nätter på Hotel FG Logrono. Cirka 48 mil.

Dag 4 Riojaområdet
Rioja är en av Spaniens rikaste provinser mycket tack vare produktionen av grönsaker och vin. Här har vinodlingarna
anor från 1100-talet och man är den främsta producenten av bordsviner i Spanien. Ingen annan stans i Spanien är
förändringen så stor. Det finns runt 600 bodegor i området flera av dessa är idag hypermoderna och många har tagit
hjälp av stjärnarkitekter i arbetet. Man satsar nu på turismen på ett helt annat sätt en tidigare och tittar även på helheten
vin, mat och boende. Vi ägnar dagen åt att se den här utvecklingen på Riojas hedar samt gör en gemensam vinprovning
på Bodegas Bilbainas.

Dag 5 Logrono - Bordeaux
Efter frukost styr vi norrut in i det historiska Navarra vackert beläget med de platta torra slätterna i söder och de mäktiga
Pyrenéerna i norr. Vi tar oss upp till den norra kusten och dess suveräna drottning San Sebastian. Det var en gång en
vanlig fiske- och hamnstad men på 1800-talet blev den upphöjd till kunglig badort och den omnämns idag som en av
landets vackraste städer. Här får vi lite tid till egna strövtåg innan vi fortsätter norrut mot den franska gränsen. Vi når
snart det mest berömda franska vindistriktet Bordeaux. Här väntar middag och övernattning i två nätter på Quality Hotel
Bordeaux City Centre Cirka 40 mil.

Dag 6 Bordeaux
När vi ätit frukost ger vi oss till Chateau Lestrill för att prova områdets viner. Vi fortsätter sedan till områdets förmodligen
mest bekanta vinby det medeltida Saint Emilion. Här får vi inte missa ett besök vid den tusenåriga kyrkan Egalise
Monolithe som är uthuggen ur klippan som byn ligger på. Vi gör naturligtvis även en vinprovning i området innan vi
återvänder till vårt hotell i Bordeaux. Här har vi eftermiddagen fri innan det är dags för kvällens middag på hotellet.

Dag 7 Bordeaux - Tours
Även denna dag börjar vi med att ägna oss åt Bordeaux men nu den norra delen på vår väg till Cognac. Här i den lilla
trevliga staden som gett sitt namn åt den berömda drycken gör vi en konjaksprovning på Societe Martell och Co och det
finns möjlighet att handla med sig lite hem. Vi får lite tid att charmas av det mysiga Cognac innan vi fortsätter norrut in i
Loiredalen, och området Anjou. Vi färdas längs Loirefloden och dess kalkstensrika trakter och passar på att göra en
vinprovning även här på ouvet-Ladubay innan vi kommer fram till Tours där vi bor en natt på Alliance Hotel Tours
Centre. Cirka 35 mil.

Dag 8 Tours - Trier
Då var det dags att ta farväl av Tours och vi färdas på snabba motorvägar genom det lite lugnare norra Loire förbi Le
Mans upp till och förbi världsmetropolen Paris. Vi kommer nu in i det stora och mycket kända distriktet Champagne. Det
klingar som magi kring nam-net som gett oss den fantastiska, sprudlande drycken. Här gör vi en champagneprovning på
Mumm med tillfälle till förmånliga inköp. I Reims får man inte heller missa ett besök i den magnifika katedralen som haft
ett så stort inflytande i historien. Härifrån går sedan färden förbi det lilla hertigdömet Luxemburg, in i Tyskland till den
gamla romarstaden Trier där middag och övernattning väntar på Vienna House Easy Trier. Cirka 65 mil.

Dag 9 Trier - Bramsche
Vi lämnar Trier på morgonen för färd in i mellersta Tyskland. Landskapet skiftar karaktär och vi kommer in i den
grönskimrande Moseldalen. Sluttningarna här är extremt branta och det ger vindruvorna extra mycket sol och därmed
vinerna den fruktiga sötma de blivit så älskade för. Vi gör en vinprovning hos Franz Josef Weis och kanske är där något
som vi vill köpa med oss hem. Vi fortsätter sedan genom den underbara Rhendalen upp förbi storstäderna Köln och
Dortmund till Bramsche Här väntar middag och övernattning på Hotel Idingshof. Cirka 39 mil.

Dag 10 Bramsche - Hemorten
Efter en stärkande frukost går färden norrut. Vi passerar hansastäderna Bremen, Hamburg och Lübeck på vår väg upp
till färjan i Puttgarden. Vi fortsätter via de danska öarna upp till Öresundsbron och Malmö. Fyllda av nya intryck, smaker

och upplevelser skiljs våra vägar för färd till hemorten. Cirka 58 mil.
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