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WineStone inbjuder till vin- och naturresa genom Tyskland, 

Frankrike, Italien och Schweiz 

12 dagar 11/5 - 22/5 2012.   

WineStones motto är ”Kunskap med nöje” och med Jimmy Stigh som guide 
garanteras den naturvetenskapliga kunskapen. Att samtidigt få vinkunskap på samma 
resa är unikt. 
Bussresan genomförs i samarbete med resebyrån HUMMINGBIRD LIFESTYLE  
TRAVEL där Ewa Bjurström är vår kontakt. 
 
Dag 1 : Vi åker med Kielfärjan som avgår 19.30.  
 
Dag 2 : Efter frukost på färjan bär det söderut mot Ahr, som är Tysklands rödvinsdistrikt. Vi 
åker över de stora slätterna som idag är intensivt uppodlat och tänker på hur detta landskap en 
gång bildades och utformades. Väl framme i vindistriktet Ahr  kommer vår första vinprovning 
hos Jean Stodden, som har fantastiska viner med druvan Pinot Noir som i Tyskland heter 
Spätburgunder.  Övernattning i Blankenheim  där vi äter vår middag.  
 
Dag 3 : Efter frukost åker vi till Rheingau och här vid Rhens stränder besöker vi Weingut 
Ottes  i byn Lorch. Vi går runt i vingården och sedan provar vi utmärkta Rieslingviner. Här 
får vi också vår lunch i en mysig miljö. Därefter far vi vidare mot Mosel och den legendariske 
vinmakaren Ulli Stein i byn Alf. Vingården ligger med branta vinproducerande 
skiffersluttningar med utsikt över Mosel. Steins Rieslingviner är av högsta kvalitet och 
vinerna är mycket prisvärda.  
Vi övernattar i den pittoreska byn Bernkastel-Kues. 

 
   Utsikt från Ulrich Steins vingård i Alf, Mosel 
   
Dag 4 : Morgonen ägnas åt ett besök på Weinkulturelles Zentrum i Berkastel-Kues där vi kan 
prova allehanda tyska viner i egen takt. Vi lämnar Bernkastel-Kues och styr färden mot 
Frankrike och Alsace. Vi provar terroirrelaterade Alsaceviner hos den intressante vinmakaren 
Seppi Landmann i Soultzmatt. I vingården äter vi också vår middag innan vi far vidare till den 
närbelägna byn Keyserberg.   
Dag 5 : Efter en ganska tidig frukost kör vi mot Bourgogne och Beaune. Denna ur många 
synpunkter sevärda stad  är ett centrum för vinhanteringen i Bourgogne. Vi äter gemensamt 
lunch och besöker en vinbutik, där man kan hitta äldre intressanta viner. Efter besöket i 
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Beaune far vi vidare mot Rhône och Tain l´Hermitage där vi provar Rhôneviner av yppersta 
klass hos Maison M. Chapoutier. En vinproducent som alltid har blindskrift på sina etiketter. 
Vi äter middag och övernattar i Tain l´Hermitage. 
 

 
Barriquer i vinkällaren 
 
Dag 6 :  Idag reser vi genom Rhônedalen mot Italien och efter några stopp utefter vägen bör 
vi vara framme i Asti i Piemonte vid 15-tiden.  Kvällen är fri och vi kan vandra runt i stan och 
njuta en god middag och något gott Piemontevin. 
 
Dag 7 : Vi börjar med att bekanta oss med Piemonte, detta kulliga karakteristiska landskap 
med Alperna i fonden. Vi tar oss till ett trevligt vingårdsbesök hos Voghera Luigi i Neive och 
sedan far vi vidare i det böljande landskapet en kort bit till vårt lunchställe hos Carlin Carlota 
där vi njuter vår lunch och Vogheras utmärkta viner. Sedan bär det av till storproducenten 
Fontanafredda i Serralunga. Trots att det är ett storföretag är byggnader och historien om 
företaget mycket spännande och vi provar de piemontesiska druvorna Nebbiolo, Barbera, 
Dolcetto och Arneis. Efter besöket här åker vi tillbaka till vårt hotell i Asti. 
 

 
Piemonte med Alperna i bakgrunden 
 
Dag 8 :  Vi åker runt i det vackra landskapet med inte bara viner utan också flera av Europas 
färggranna fåglar som biätare och härfåglar. Vi tittar på Piemontes geologi och försöker 
förklara varför området ser som det gör. Vi besöker Cantine Gemma i Serralunga och vandrar 
runt i vingården under Giorgio Barberos kunniga leding och tittar på de olika druvornas 
placering i vinfälten. Vi äter också vår lunch på vingården. Eftermiddagen nyttjas till att 
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besöka den klassiska byn La Morra som ligger på en hög kulle med grandios utsikt över 
trakten. Här provar vi viner hos Cantine Communale. Dagen avslutas med bussfärden tillbaka 
till vårt hotell i Asti. 

  
La Morra i gryningljus 
 

 
Piemontes plattektoniska placering  
 

           
Biätare                       Härfågel 
 
Dag 8 : Vårt besök i Piemonte är snart slut och efter frukost styr vi kosan mot Ticino och 
Lugano i Schweiz. Vi kör i  Alperna och njuter av vyerna och tittar på landskapet, floran, 
fåglarna och geologin. I Ticino provar vi Schweiziska viner. Viner som till största delen 
konsumeras inom landet. Man producerar högkvalitativa viner i detta alpland. Till och med så 
bra att i en stor världsprovning vann Schweizarna med sin Pinot Noir. Efter denna exklusiva 
provning övernattar vi i Lugano med utsikt över sjön. Vi avslutar på en inhemsk resturang 
med förhoppningsvis en god middag och goda Schweizerviner. 
 
Dag 9 :  I dag åker vi över Alperna och följer vägen över St Gotthardspasset (inte genom 
tunneln). Detta gör vi för att njuta av alplandskapet och den vidunderliga geologin. Vi möter 
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på hög höjd de enormt skickliga alpkajorna som nyttjar vindarna runt topparna på ett suveränt 
sätt. Med lite tur kan vi också se kungsörn i uppvindarna. Vi tar oss fram i lugn takt och på 
eftermiddagen når vi vårt hotell i Frankfurt. 
 

 
Alperna med sina deformerade bergarter 
 

 
Glaciärdal i Alperna 
 

      
Alpkråka                 Kungsörn i uppvindar 
 
Dag 11 :  Vi lämnar Frankfurt efter frukost och kör genom det tyska landskapet till Kiel, där 
vi kör ombord på färjan som tar oss tillbaka till Göteborg. Detta är dagen då vi kan summera 
och repetera vad vi har upplevt under vår resa genom Europa. 
 
Dag 12 : Ankomst till Göteborg kl 9.00 
 


