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        WineStone inbjuder till en ny sinnenas resa 
           ”Sverige är fantastiskt”  10 dagar 29/5 – 7/6 2015. 
 

Det är många som hört av sig och frågat om vi kunde arrangera en Sverige-resa igen.  

Om alla som preliminäranmält sig åker med så finns det endast 4 platser kvar. 

Jimmy har gjort denna resa med geologistudenter från Göteborgs Universitet under 15 

år samt två resor i WineStones regi (2012 och 2013). På denna resa plockar han 

fram ”high-lighten” samtidigt som du får kunskap om hur vårt vackra land skapades en 

gång i tiden. Du reser från sommaren till våren och vintern innan du vänder söderut 

igen.  

Jimmy har sett 5000 fågelarter över hela världen så ingen fågel förblir obestämd och det 

brukar bli 135-140 fågelarter under resan. Bland blomstren kan nämnas den sällsynta 

jämtlandsmaskrosen samt orkidéerna norna, guckusko och flugblomster. 

Två vinprovningar ingår också i programmet samt en informationsträff före resan. 

Bussresan genomförs i samarbete med resebyrån HUMMINGBIRD LIFESTYLE 

TRAVEL där Ewa Bjurström är vår kontakt. 

 
Detta är resan för dig som vill uppleva Sverige på ett annorlunda sätt tillsammans med 

likasinnade reskamrater och en inspirerande guide som generöst delar med sig av sina gedigna 

och breda naturkunskaper.  

Pris: 15.700 kr/person i dubbelrum. Priset kan justeras något eftersom 2015-års priser inte är klara ännu.  

Preliminäranmälan senast 1 augusti  till Inger och Jimmy Stigh tel. 0340-654031 eller via 

mail jimmy@winestone.se 

 

Höstens provningar på Aplicator 

Veckan efter påsk bilade vi ner genom Tyskland till Trentino-Alto Adige, Venetien, Friuli 

och hem genom Niederösterreich i Österrike. Vi köpte med oss viner för de två första 

provningarna. 

Måndagen den 8 sept. Ägnas åt Niederösterreich som är Munskänkarnas vinort 2015. 

Inbjudan kommer i nästa Nyhetsbrev. 

Onsdagen den 8 okt. Nordöstra Italien där vi bl a besökte världens största producent av 

vinstockar Vivai Cooperativi Rauschedo (62 miljoner stockar /år). 

Onsdagen den 3 dec. kommer champagneexperten Krister Larsson och leder oss i en 

exklusiv champagneprovning. 

Vi önskar er en skön och avkopplande sommar! 

Inger & Jimmy 

 

 

 


