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WineStone inbjuder till en vinresa i Niederösterreich  

                                     15/4 – 25/4  2016 (10 dagar)   

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. 

 

Niederösterreich är Munskänkarnas vinort 2015 och är Österrikes största vinregion präglad 

av vinodlingarna längs Donau. De mest kända vindistrikten är Wachau, Kamptal och 

Kremstal. De övriga är Weinviertel, Wagram, Traisental, Thermenregion och Carnuntum. 

Vinets historia i dessa områden går tillbaka ända till romartiden. Österrike är ett litet vinland 

och producerar mindre än 1% av världens vin och med en stark inhemsk efterfrågan går bara 

25% på export. Därför har landet internationellt blivit känt för högklassiga viner på främst 

nationaldruvan Grüner veltliner och Riesling. De vanligaste blå druvorna är Zweigelt och 

Blauer portugiser. 

Wachau är det mest kända området och blev år 2000 utsett till ett av UNESCO:s världsarv  

p g a sina branta terrasserade vingårdar och fantastiska natur. Förutom vin så är man också 

känd för sina aprikosodlingar (marillen). 

 

Det här är resan för dig som är verkligt vinintresserad samtidigt som du vill lära dig geologin i 

de områden vi åker genom. De producenter vi besöker är våra favoriter så ni kan räkna med 

goda viner till er källare.  

Fåglar finns överallt och den som vill kan få namnet på allt vi hör och ser. Jimmy har sett och 

bestämt över 5000 fåglar över hela världen. 

 

Resebeskrivning och övriga uppgifter finns i bilagan. Det som är markerat med rött är 

måltider som ingår. 

 

Anmälan senast 13/10 till jimmy@winestone.se med namn, alla telefonnummer och 

adress. OBS! Vi är bortresta 1-7/9 samt 25/9 – 5/10 och kan då inte svara på mail. 

Tel. 0340-65 40 31 eller  0702-46 52 54  

 

Välkomna med er anmälan! 

Inger & Jimmy Stigh 

 

 

 


