
Whiskyresa genom Sverige

BESKRIVNING

Whiskyresa genom Sverige

5 dagar

Visste du att sett till befolkningsmängden är Sverige ett

av världens allra mest destilleritäta länder. Under vår

resa besöker vi små och stora destillerier och får höra

om deras passion och hur de sätter prägel på sin

whisky. Man satsar helt på single malt och rökighet är

ett tydligt drag i svensk whisky. Vårt klimat, spannmål

och rena vatten bäddar för en utsökt dryck.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1.250:-

Allt detta ingår: Bussresa enligt program. Övernattning i

dubbelrum med halvpension, d.v.s. middag dag ett

t.o.m. frukost dag fem. Utflykter enligt programmet med

besök på fem whiskydestillerier och ett ölbryggeri samt

två luncher moms och reseledare.

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.



Dag 1 Hemorten-Norrtälje

Vi avreser från våra hemorter i Skåne och reser längs E4 norrut. Färden går längs Vätterleden över Östgöta slätten förbi

Norrköping vi stannar för fika och lunch längs vägen. På seneftermiddagen tar vi oss förbi huvudstaden upp i Roslagen.

Här återfinner vi Roslagens bränneri. Ursprungligen en gård som funnits i samma familj i fem generationer där man för

tjugo år sedan även startade bränneri. Vi gör en rundvandring och provar några av deras produkter. Vi söker oss sedan

in till Norrtälje för övernattning och middag. Ca 65 mil.

Dag 2 Norrtälje -Söderhamn

Efter frukost reser vi mot stiftstaden Uppsala. Här startade Magnus Johansson med några vänner ett microbryggeri för

bara några år sedan med tanken att göra en Uppsala whisky.  Deras Rom och gin finns redan på det lokala

systembolagets hyllor. Vi fortsätter upp till Mackmyra där den första svenska maltwhiskyn har sin vagga. Här ligger

tyngdpunkten på att det är svenskt. Svenskt korn, svensk ek och lokalt vatten och rökigheten kommer förstås från

svensk torv och enriskvistar. Vi gör en rundvandring och provning medan vi förkovrar oss i denna nu berömda whisky.

Här äter vi även lunch innan beger oss in i Hälsingeskogarna.

Vi hoppas på att få göra ett whiskybesök till innan dagens slut och det är på Tevsjö destilleri. Inte så långt från Järvsö.

Här har Anna och Jonas Larsson som den sjunde generationen tagit över kvarnen och destilleriet. Vi gör en

rundvandring och provar deras produkter som vunnit uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Efter besöket tar vi oss till vårt hotell i Söderhamn där vi ska bo två nätter och där middag väntar. Ca 40 mil.

Dag 3 High Coast Whisky

Idag blir det en dagsutflykt till Ådalen i Ångermanland. Här återfinner vi High Coast Destilleri som tidigare hette Box

Whisky. Här drar man nytta av den norrländska naturen och klimatet. Vi får höra om produktionen och influenserna från

japansk whisky under rundvandringen som avslutas med en provsmakning. Då många köpt egna fat här stannar vi även

över lunchen så man kan ta reda på mer om hur det går med dem.  

Vi återvänder sedan till vårt hotell i Söderhamn. Här lockar kanske en promenad på stan efter middagen. Ca 46 mil.

Dag 4 Söderhamn-Trollhättan

Då var det dags att åter vända söderut. Vi börjar med att titta in på Gammelstilla whisky i Torsåker. Här jobbar lokala

entusiaster på att ta fram den bästa whiskyn. De vara bara 10 från början men nu har de flera hundra aktieägare. Då det

är så litet får vi dela upp oss under besöket så några får börja att prova produkterna medan andra går rundtur 

Färden fortsätter härefter till Örebro där Bergslagens destilleri håller till. Staden har en historia som statligt

kronobränneri men här finns också ett privat hantverksdestilleri. De valde dessutom att köpa Grythyttans Whiskylager

efter att dem gått i konkurs. Vi gör ingen rundvandring här utan fortsätter ut till Västgötaslätten där vi hälsar på hos

Claes och Annica på Gategården eller på Qvänum Mat & Malt som företaget heter. På den här gården brygger och

bränner man med maten i fokus. Det är framförallt öl framtaget för att passa till maten som man specialiserat sig på. Vi

stannar här och äter middag i samband med besöket och får prova några av deras ölsorter. Mätta och belåtna söker vi

söker oss nu upp till Trollhättan för en sista övernattning. Ca 60 mil.



Dag 5 Trollhättan-Hemorten



Efter en lugn morgon och frukost packar vi bussen för att ta oss ut till den Bohuslänska kusten. På Smögen insprängt i

berget har Mackmyra ett whiskylager. Här finns också Smögen Whisky där man trycker på rökigheten i whiskyn och

havsinfluenser. Tyvärr kan vi inte besöka dessa ställen men vi får höra om det under vår färd via Göteborg ner till

Skåne. Fyllda av inspiration av all passion vi mött under resan är vi åter hemma på kvällen. Ca 45 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


