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

Niederösterreich är Munskänkarnas vinort 2015. Området är Österrikes största vinregion och 

omfattar 8 vindistrikt. Vingårdarna ligger framför allt längs Donau.  

Vi gör en bussfärd med start i Göteborg till denna berömda vinregion. 

Dag 1 15/4 : Vi startar kl. 17.30 vid Geovetarcentrum i Göteborg och åker med bussen till Kielfärjan.    

Dag 2 16/4 : Efter frukost åker vi från Kiel mot Tysklands ”glömda” vinområde i Saale-Unstrut och 

besöker Kloster Pforta i Bad Kösen. Vinomområdet ligger på 51:a breddgraden och har en spännande 

vinhistoria. Övernattning i Bad Kösen där vi också äter vår middag.  

Dag 3 17/4 : Bussen fortsätter mot det vackra Niederösterreich till Weissenkirchen, där vi skall bo 
några nätter. Söder om Donau ligger alpernas nordöstliga delar, föralperna och deras utlöpare. 

Landskapet norr om Donau är kuperat och består av det högre belägna Waldviertel (500-800 m) och 

det lägre belägna Weinviertel (200-500 m), avskilda genom Manhartsberget. Öster om Wien öppnar 

sig en lågslätt, det s k Wienerbäckenet längs med ”der schönen blauen Donau”. Middag. 

Övernattning i Weissenkirchen. 

 

Dag 4 18/4 : I dag bekantar vi oss med det mest berömda av vindistrikten, nämligen Wachau. Vi 

börjar med att besöka Weingut Familie Schmelz som med passion driver egendomen sedan 1979.  

Man lägger stor vikt vid vården av de brant terrasserade vingårdarna med olika jordar som 

återspeglas i vinerna. Efter lunch besöker vi det berömda kooperativet Domäne Wachau. 

Vingårdarna ligger på båda sidor längs Donau med terrasserade odlingar i branta sluttningar.  Dessa 

stenmurar är byggda utan bindemedel t ex murbruk eller betong. Dessa unika strukturer kräver 
tålamod, skicklighet och lång erfarenhet. 

Det är inte svårt att förstå att Wachaudalens 33 km räknas som en av Donaus vackraste sträckor och 

att UNESCO placerat det på världsarvslistan. Övernattning i Weissenkirchen. 
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Dag 5 19/4 : Efter frukost  besöker vi vindistriktet Kremstal med Weingut Nigl i Senftenberg där vi 

provar vin och äter lunch.  
Efter lunchen är det dags för Kloster Und i Krems som är ett levande vinbibliotek. 

Den huvudsakliga druvsorten är Grüner Veltliner, men också Riesling har en hög andel. Neuburger är 

en regional specialitet.  Rivaner, Pinot Blanc och Muscat är andra gröna druvsorter. Rött vin har en 

låg andel med Blauer Zweigelt, St Laurent och Pinot Noir.  Övernattning i Weissenkirchen. 

Dag 6 20/4 : I dag är det dags för vindistriket Kamptal där vi börjar med ett besök på Museum 

Loisium. Här kan vi prova mer än 50 viner från Niederösterreich med fokus på regionen Kamptal.  

Därefter blir det vinprovning och lunch  hos Bründelmayer i Langenlois. Övernattning i Weissenkirchen. 

 

 

Dag 7 21/4: Efter frukost tar vi bussen mot Wien och på vägen besöker vi vindistriktet Wagram som 

tidigare kallades Donauland. Här besöker vi Stift Göttweig med vinprovning och lunch.  
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Efter detta besök fortsätter vi till Weingut Ludwig Neumayer i Inzerdorf, som är en liten producent 

med högklassiga viner. Därefter fortsätter vi mot Wien.  

Dag  8 22/4 : Förmiddagen är fri och kl. 14 far vi mot Weinviertel som till ytan är den största av 

Niederösterreichs vindistrikt. Här provar vi Minkowitschs viner i Mannersdorf och middagen äter vi i 

Retz, där vi också övernattar. 

Dag 9 23/4: Från Retz går färden mot Sachsen i Tyskland och vi besöker vingården Schloss 

Wackerbarth i Radebeul. Övernattning och middag i Radebeul.  

Dag 10 24/4 : Efter frukosten kör vi till Kiel. Färjan avgår kl. 19 och vi intar en gemensam 

buffémiddag. 

Färjan ankommer till Göteborg den 25/4 kl. 09.00. 
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Övrig information 

Teknisk researrangör: Hummingbird Lifestyle Travel 

Kontaktperson : Ewa Bjurström  ewa@hummingbird.se 

Pris : Niederösterreich  15/4  - 25/4 2016    19.900 kr 

Tillägg enkelrum : 1850 kr 

 

Anmälan senast 13 oktober 2015 till WineStone  jimmy@winestone.se 

Hummingbird fakturerar därefter anmälningsavgift  2000 kr/person 

Följande ingår i priset: 

• Buss T o R från Göteborg 

• 10 övernattningar varav två på färjan med endast underbäddar samt havsutsikt 

• 10 frukostar, 5 luncher och 5 middagar 

• 11 vinprovningar 

• Kompendium med information om vinregioner, druvor, geologi och natur 

• Boken ”Motorsågen och berget” som behandlar samspelet i naturen mellan geologi 

och biologi. Boken försöker greppa helheten och komplexiteten på och i vår jord. 

I priset ingår ej 

• Dricks 

• Måltidsdrycker 

 

Vi reserverar oss för valutaförändringar (priset är räknat på dagens EURO kurs) och övriga 

förändringar, t ex turistskatter, som vi inte kan råda över. 

 

 

 


