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 WineStone inbjuder till vin- och naturresa genom Tyskland, 

Frankrike, Italien och Schweiz     12 dagar 11/5 - 22/5 2012.   

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. 

 

Detta är en exklusiv resa som erbjuds! 
Förutom frukost ingår 8 måltider (markerat med rött i dagsprogrammet nedan) varav 3 är på 

en vingård. Totalt ingår 10 vinprovningar, vilket inte tillhör vanligheterna. (provningar är 

markerade med grönt). 

Vidare ingår i priset en informationsträff måndagen den 16/4 kl. 17 då vi också provar några 

viner. Det här är en rundresa i Europa. ”Vanliga” vinresor nöjer sig med t ex Mosel/Rheingau 

eller Alsace/Bourgogne då man åker buss. Till resmål längre bort, t ex Piemonte, flyger man 

oftast och då är möjligheten att ta med sig vinflaskor hem mycket begränsad.  

 

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 bland Ulf Wagners 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. 

 

Vi åker med Kielfärjan och fortsätter till Ahr, som är Tysklands rödvinsdistrikt. Därifrån reser 

vi vidare till Rheingau och Mosel. 4:e dagen åker vi in i Frankrike där vi stannar en natt i 

Alsace och en natt i Rhône. 6.e dagen kommer vi fram till vårt egentliga mål Piemonte där vi 

bor i 3 nätter. Hemresan går via Schweiz och Ticino-området som producerar högkvalitativa 

viner men som aldrig når utanför landets gränser. Som pricken över ”i” kommer vi att åka 

över St Gotthardspasset istället för att ta tunneln! Med vackert väder kommer den klättringen 

att bli ett minne för livet.  

 

Detaljerat och utförligt dagsprogram se bilaga! 
 
Antal deltagare: 28 och det finns 13 platser kvar (”först till kvarn”…. gäller!) 

Pris per person i dubbelrum 21.000 kr. Enkelrumstillägg 3.700 kr 

Anmälan före 14/2 till Inger och Jimmy Stigh  tel. 0340-654031 eller via mail 

jimmy@winestone.se. Därefter direkt till resebyrån tel. 031-819830 dock senast 3/3.  

Faktura på anmälningsavgiften 3000 kr erhålles från resebyrån i samband med anmälan. 

 
Välkommen med din anmälan! 
Inger & Jimmy Stigh 
 

mailto:jimmy@winestone.se


 

 

 
2012       Vin- och naturresa genom Europa till Piemonte i Italien 
 

Dag Dat. Kl.  Program 

1 11/5 17.30 Avresa med buss från Göteborg (Gibraltargatan) till Kielfärjan som 

avgår kl. 19.30.   

2 12/5 9.00 

18.00 

 

Ankomst till Kiel. Resa genom nordtysklands slättområden till Ahr  

Vinprovning hos Jean Stodden (Spätburgunder/Pinot Noir), Rech  

Övernattning i Blankenheim. Middag 

3 13/5 08.00 

10.00 

16.00 

 

Avresa till Rheingau  

Vinprovning och lunch hos Weingut Ottes (Riesling) i Lorch.  

Vinprovning hos Ulrich Stein i Alf, Mosel.  

Övernattning i Bernkastel-Kues 

4 14/5 10.00 

 

17.00 

  

Besök på Weinkulturelles Zentrum i Bernkastel-Kues med 

vinprovning i egen takt i källaren.  

Vinprovning och middag hos Seppi Landmann i Soultzmatt, Alsace.  

Övernattning i Keysersberg 

5 15/5 07.30 

 

17.30 

Avresa till Beaune i Bourgogne där vi har gemensam lunch. 

Besöka en vinbutik där var och en provar och köper själv. 

Vinprovning hos Maison M. Chapoutier i Rhône.  

Övernattning i Tain l´Hermitage. Middag 

6 16/5 08.00 

15.00  

Avresa till Asti 

Beräknad ankomst till hotellet i Asti 

7 17/5 

 

10.00 

 

17.00 

Vinprovning hos Voghera Luigi i Neive.  

Lunch hos Carlin Carlota (Luigis syster)  

Guidning och vinprovning hos Fontanafredda i Serralunga  

Övernattning i Asti 

8 18/5 10.00 

16.00  

Vinprovning och lunch hos Cantine Gemma i Serralunga. 

Vinprovning hos Cantina Communale i La Morra 

Övernattning i Asti 

9 19/5 08.00 

 

 

Avresa till Schweiz 

Vinprovning i Ticino-området 

Övernattning i Lugano. Middag   

10 20/5 08.00  Avresa till Frankfurt via St Gotthardspasset 

Övernattning i Frankfurt 

11 21/5 08.00 Avresa till Kiel och färjan som avgår kl. 19.30 

12 22/5 09.00 Ankomst Göteborg 

 
 


