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           WineStone inbjuder till exklusiv Ungern-resa  

 25/9 – 5/10  2015 (11 dagar)   

 

Vår vän och Jimmys kollega Sandor Némethy har satt ihop en specialkomponerad resa för 

WineStone. Här finns det mesta med allt ifrån vin, fåglar, geologi, kultur till historia. 

Se dagsprogrammet i bilagan! 

All inclusive med frukost, lunch, middag, buss, vinprovningar,  inträden till museum och 

naturreservat, guider och 35-sidig exkursionsbroschyr! 

WineStones motto är ”Kunskap med nöje” och denna resa fyller mottot med råge. 

 

Sandor har disputerat  i marin geologi vid Geovetarcentrum (GVC),  Göteborgs Universitet, 

där han fortfarande håller vissa kurser.  Han har examen i oenologi och biokemi  med 

inriktning på vinstockarnas upptag av olika  näringsämnen i olika jordar . 

 

Tillsammans med Sandor genomförde vi denna resa sex gånger med studenter som gick 

kurserna i vinvetenskap på GVC under åren 2005-2011.  

Då åkte vi buss T o R (2 x 24 timmar) och inriktningen var helt på vin, geologi och klimatologi. 

Nu flyger vi istället och endast de bästa producenterna är utvalda och tid finns för Budapest 

och bad i varma källor. 

 

Sandors och Jimmys vän András Nagymarosy, professor emeritus i geologi (mikropalentologi) 

från Eötvös Loránd Universitet i Budapest är också med oss några dagar. 

Förutom geolog är han utexaminerad sommelier, en av grundarna för det berömda ungerska 

Vinkollegiet, kulturhistoriker samt folkmusiker och spelar  ca 10 musikinstrument (piano, 

kontrabas, kobsa, gitarr, balalajka, tambur, gardon, blockflöjt, etc.).  

 

25/9  Norwegian Air: Göteborg – Arlanda - Budapest    07.15  - 10.00 -  12.20 

5/10  Norwegian Air: Budapest -  Arlanda – Göteborg  12.50 – 17.45  –  18.40 

Resan genomförs i samarbete med Ewa Bjurström, Hummingbird Lifestyle Travel. 

 

Pris/person  i dubbelrum  17.500 kr 

För singelrum tillkommer 1.200 kr 

 

Anmälan senast  1 april till jimmy@winestone.se. Därefter fakturerar Hummingbird 

anmälningsavgiften 1500 kr/person. 

OBS! Anmälan efter 19/2 behandlas i turordning när vi kommit hem från Nya Zeeland  

den 12 mars. 

Hälsningar 

Inger & Jimmy Stigh och Ewa Bjurström 

 
 


