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Tyska vinvägar med vinfest

Allt detta ingår:

6 dagar

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Tyskland är bland de största vinproducenterna i världen,

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

med traditioner sen medeltiden. Landet presenterar en

Halvpension d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

intressant bredd av högkvalitativa viner som vi utforskar

sex. Utflykter enligt programmet samt fyra

under den här resan på Tyska vinvägar genom Pfalz,

vinprovningar. Färje-, bro- och vägavgifter,

Franken och Saale Unstrut. En resa som flankeras av

serviceavgifter, moms samt reseledare.

fina viner och mousserande sekt samt världens största
vinfest i Bad Dürkheim.

Dag 1 Hemorten-Hamm
Vi reser från respektive hemort över Öresundsbron genom Danmark ner till Rödby. Här tar vi färjan till Puttgarden och
fortsätter på tyska Autobahn söderut. Med stopp för fika och lunch når vi på kvällen Mercure Hotel i Hamm, där middag
och övernattning väntar. Cirka 65 mil.

Dag 2 Hamm-Grosskarlbach
Efter frukost ger vi oss ut i det tyska vinlandskapet. Vi styr idag in på den tyska vinvägen genom Pfalz. Det är det näst
största och solrikaste området i landet. Haardtbergen som är en förlängning av Vogeserna ser till att skydda rankorna
från både regn och vind. Cirka 40% är blå druvor som odlas här och vinerna blir ofta ganska torra och alkoholrika. Men
även fylliga rieslingar från Deidesheim har blivit mycket populära. På eftermiddagen väntar en vinprovning på Weingut
Reichrat von Buhl. Färden går sedan vidare till Grosskarlbach där middag och övernattning i två nätter väntar på Hotel
Winzergarten. Cirka 40 mil

Dag 3 Grosskarlbach
Vi börjar dagen med ett stopp i den pittoreska lilla orten Freinsheim, med en medeltida stadskärna, för en promenad.
Sedan kommer vi till en av resans höjdpunkter, Dürkheimer Wurstmark, som påstås vara Världens största vinfest. Här
har vi hela dagen till eget förfogande till att prova viner och titta på veteranbilar och modevisning. Vi kan även äta och
dricka gott till tonerna av svängig live musik. Det var 1935 som man invigde den 85 km långa vinvägen som går från
tyska Bockenheim i norr till franska Alsace i söder. Det är tack vare den som många av vinerna här blivit kända trots en
lång tradition och festivalen är ett trevligt sätt att nå ut på.
På kvällen beger vi oss till Fitz-Ritters vingård. Här börjar vi med en vin- och sektprovning innan vi äter middag.

Dag 4 Grosskarlbach-Wurzburg
Efter frukost går färden söderut genom de mer kalkrika jordarna och in i Bayerska Franken. Vi gör ett besök på
Johannes Deppisch vingård för en rundvisning och provning. Frankenvinerna är även de kända för att vara torra där de
odlas på floden Mainz branta sluttningar. Den vanligaste sorten är den gröna Muller turgau druvan, men intressant är
även det speciella vita vinet Sivaner med en jordig, mineralrik smak med citruston. Även rieslingen härifrån är förstås
populära. speciellt för området är Bocksbeutelflaskorna, som är runda lite tillplattade till formen. Dagen avslutas i
universitets och musikstaden Wurzburg. Här gör vi en rundtur innan vi tar in på Hotel Mercure am Mainufer. Cirka 25
mil

Dag 5 Wurzburg-Leipzig
Efter frukost tar vi farväl av Wurzburg och vänder åter norrut. Vi utforskar idag ett av de nordligaste vinområdena i
världen Saale Unstrut. Det nordliga klimatet ger kraftiga, friska, fruktiga viner, ofta med en liten syra. Vi tänker nu
botanisera i de mousserande sorterna som i Tyskland går under namnet sekt då vi på eftermiddagen besöker
Rotkäppchen Sektkellerei där vi får en rundvisning samt prova tre glas sekt. Den här natten bor vi på Lindner Hotel i
Leipzig. Cirka 34 mil

Dag 6 Leipzig-Hemorten
När frukosten serverats är det åter dags att ta plats i bussen för färd norrut.
Med stopp för fika och lunch tar vi oss upp till Rostock där färjan går till Gedser. Överfarten tar cirka två timmar. Färden
fortsätter sedan genom Danmark där vi tar Öresundsbron hem till Sverige kanske med lite nya viner i bagaget. Cirka 62
mil
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