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I föregående Nyhetsbrev informerade vi om en bussresa till Spanien liknande den vi gjorde 

till Piemonte i maj 2012. 

Intresset var så stort att resan redan är fullbokad men om någon önskar stå på reservlista så 

är det bara att meddela oss. Det brukar alltid bli återbud av olika skäl allt eftersom tiden går.  

Bussen är bokad 12/9 – 24/9 2014 med Ronny Kull som chaufför. Preliminärt beräknat 

pris är 28.500 kr/person i dubbelrum. Vi räknar med att gruppen är ”spikad” 1/9 och därefter 

börjar vi kontakta producenterna. Detta innebär att deltagarna kontinuerligt kommer att få 

information allt eftersom vingårdarna blir bokade. Vi planerar också en liten ”minikurs” 

under våren då vi går igenom de vinområden som kommer att besökas, allt för att få 

”Kunskap med nöje”. 

 

Höstens första vinprovning är onsdagen den 4 sept. och då testar vi viner som köptes in 

under vår resa i Saale-Unstrut och Sachsen veckan efter påsk. Dessa två områden är relativt 

okända och det finns inga viner därifrån på Systembolaget.  

Inbjudan kommer i nästa Nyhetsbrev. 

 

Vår tekniske researrangör Ewa Bjurström, Hummingbird Lifestyle Travel, anordnar en resa till 

Burma 24 jan. – 4 feb. 2014. Hon var där i januari 2013 med en grupp och tyckte det var 

så fantastiskt att hon vill visa upp det för fler innan det blir ”turistifierat”. I dagsläget finns 8 

platser kvar. Ewa har arrangerat alla våra resor hittills: Chile, Europaresa till Piemonte, 

Sverige x 2 och Sydafrika. Det är mycket viktigt med en auktoriserad resebyrå som står 

bakom med tanke på försäkringar. 

Inger och flera av våra Sydafrika-resenärer åker med. Jimmy däremot valde denna gång att 

åka på en fågelskådarresa till södra Mexico. 

Detta innebär att någon långresa till varma breddgrader jan.-feb. 2014 inte kommer att 

anordnas av WineStone.  

 

Glad sommar önskar Inger & Jimmy! 

 


