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WineStone inbjuder till vinresa i Tyskland och Frankrike.  

 22/4 – 29/4  2014 (8 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. 
 

Munskänkarna i Kungsbacka bad oss arrangera en resa till Rheingau, Mosel, 

Alsace och Chablis våren 2014 (datum se ovan). Det visade sig att resan inte blev fulltecknad 
utan vi går nu vidare med inbjudan till våra andra vinvänner. Om du är intresserad av denna 
resa  måste vi få in din preliminära anmälan senast 13 oktober för att gå vidare med 
bokning av producenter. 
 
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. 
Preliminärt dagsprogram se bilaga!   
 
Preliminär anmälan  senast 13/10 till Inger och Jimmy Stigh   
Tel. 0340-65 40 31, 0702-46 52 54 eller via mail jimmy@winestone.se.  
 
                                                     
                                                                   ******* 
 

Intresseanmälan Nya Zeeland / Australien 2015 
 
Tolv personer har frågat om vi kan arrangera en resa till Nya Zeeland / Australien. 
För att utröna om det är möjligt för oss att planera en sådan lång resa måste vi ha in 
intresseanmälningar innan resebyrån gör bokningar på flyg och hotell. 
 
Intresseanmälan bör ske under oktober månad på ovanstående telefonnummer eller  
E-mailadress.  
De som anmält sitt intresse blir inbjudna till ett informationsmöte där vi redovisar resans 
planerade upplägg och kostnader. Därefter tar man ställning till en definitiv anmälan. 
 
 
Hälsningar 
Inger & Jimmy Stigh 

 
 


