
     
 

 
Dina Vingårdars Stora Sydamerikaresa 

Chile – Argentina  
24 november – 7 december 2019 (14 dagar) 

 
Nu är det dags för vår andra resa till Sydamerika – Chile och Argentina. Efterfrågan var väldigt 
stor vid vår första resa. Många som ville med kom tyvärr inte med, men nu hoppas vi att vi skall 
få ihop ett härligt gäng även denna gång till denna spännande resa.  

Under vår resa kommer vi att prova några av de bästa vinerna som produceras på denna 
kontinent. Vi besöker små producenter men även stora, för att uppleva kontrasterna. Vi provar 
viner på internationella druvor men även viner på druvor som är starkt förknippade med 
respektive land. Maten är i huvudsak av lokal tradition, vilket är logiskt i och med att vi ofta äter 
på vingårdar där gårdens viner serveras där till. Vår resa börjar i Chile där vi spenderar en vecka i 
några av Chiles främsta vindistrikt. Vi tar oss sedan vidare över de mäktiga Anderna till Mendoza, 
Argentinas främsta vindistrikt. Resan avslutas som sig bör med en tangoafton i Buenos Aires. 
 
På denna resa ingår inte flyg. Vår erfarenhet är att det blir 3 000 – 5 000 kr dyrare om vi bokar 
gruppbiljett. Vår rekommendation är därför att ni vänder er direkt till vår samarbetspartner 
Sydamerikaexperten, som kan ge er bra service och boka efter era särskilda önskemål. Kanske vill 
ni åka business class eller ha ett program före och efter vår resa. Ni kan självklart även söka 
biljetter på nätet. 
 
Nedan kan ni läsa mer om vårt reseprogram. Vår ambition är att genomföra det enligt 
nedan. Men vi vill påminna om att innehållet och priset kan ändras eller justeras 
beroende på händelser som ligger utanför vår kontroll. 

 



Lördag 23 november - Avresa Sverige 
För er som inte vill ha extra dagar i Sydamerika före vår resa, så börjar resan denna dag. Ni skall 
boka flyg så att ni landar på förmiddagen söndagen den 24 november i Santiago. De flesta flyg 
från Europa landar på förmiddagen. Det finns många alternativ och det är värt att söka runt 
bland olika erbjudanden. Vill ni ha extra service - hjälp med att boka flyg, program före eller efter 
vår resa - så rekommenderar vi er att kontakta vår samarbetspartner Sydamerikaexperten. Vi kan 
rekommendera att komma tidigare till Santiago, resa senare från Buenos Aires, eller eventuellt ta 
en avstickare till Brasilien eller Peru.  

 
Dag 1, söndag 24 november - Ankomst och samling Santiago de Chile 
Vi kommer att vara på plats för att möta upp er 
alla som kommer med de flyg som landar på 
morgonen/förmiddagen denna dag. Vi kommer 
att vara mer specifika mellan vilka tider vår 
transferbuss kommer att vara på plats på 
flygplatsen. Det blir gemensam transport till vårt 
hotell. Ni som kommer någon eller några dagar 
innan eller på eftermiddagen denna dag får 
ordna egen transfer. Vi ni ha hjälp, hjälper vi 
även självklart till med detta. Bokar ni extra 
dagar genom Sydamerikaexperten, ordnar de ofta även transfern.  

Efter en lång resa kan det vara skönt med en mjukstart. Vi träffas därför tidig kväll i hotellets 
reception för att äta en gemensam välkomstmiddag på en närliggande, trevlig restaurang. Ett bra 
tillfälle att samla alla, presentera oss själva, lära känna varandra och inte minst för att börja 
bekanta oss med den sydamerikanska kontinenten och vad den har att erbjuda i form av vin och 
mat. 
Hotell: Hotel Providencia 
 
Dag 2, måndag 25 november - Santiago - Maipo-regionen - Santa Cruz (Chile) 
På morgonen, direkt efter frukost och utcheckning, gör vi en rundtur i Santiago med buss. Vi 
besöker de historiska kvarteren runt presidentpalatset och det livliga torget Plaza de Armas med 
barockkatedralen och det vackra postkontoret. Den bästa utsikten över staden och över Anderna 
har man från toppen av Cerro San Cristóbal där den 22 meter höga statyn av Jungfru Maria 
blickar ner över staden. Turen avslutas med lunch 
på egen hand vid den lokala fiskmarknaden, 
Mercado Central.  
 
Efter lunch lämnar vi Santiago bakom oss och tar 
oss söderut till Santa Cruz, en liten, men mycket 
pittoresk stad. På vår väg dit gör vi resans första 
vingårdsbesök hos Concha y Toro. Med anor från 
1883 har företaget idag växt till att bli världens 
femte största vinproducent med en total 
odlingsareal på nästa 11 000 hektar i Chile, 
Argentina och USA. Det ska bli mycket 
spännande att få höra om deras resa till denna 
position, och att få prova några av deras viner. Vindistriktet Maipo ligger strax söder om 



Santiagos kärna och från vissa av vingårdarna kan man ana Santiagos siluett. Maipo är kanske 
Chiles mest kända vindistrikt. Här produceras Bordeaux-liknande viner av hög men även mycket 
bra vita viner.  
 
Efter vårt besök tar vi oss vidare till Santa Cruz där vi checkar in på vårt hotell. Vi inleder kvällen 
gemensamt med en Pisco Sour på hotellet, sedan är kvällen fri för egna aktiviteter. I Santa Cruz 
hittar du trevliga enkla, lokala krogar, men även något mer exklusiva restauranger. 
Hotell: Hotel Santa Cruz Plaza 
 
Dag 3, tisdag 26 november - Colchagua (Chile) 
Efter välbehövlig sömn och vila samt en god frukost, är det dags för vårt andra vingårdsbesök på 
vår resa. Denna dag viker vi till ett vingårdsbesök på en spännande gård i området Colchagua.  
 
Colchagua utgör den sydvästra delen av Rapel Valley och anses av många vinkännare vara ett av 
hela Sydamerikas främsta vindistrikt. Regionen kallas ofta för Chiles ”Napa Valley”.  Här 
producerar man Bordeauxliknande viner på de klassiska druvorna, men även enastående viner på 
Carmenère och Syrah. Man hittar dessutom en del vita viner och då främst på Sauvignon Blanc 
och Chardonnay. 
 
Vi bsöker Hacienda Araucano som ägs av Francois Lurton, den berömde vinmakaren från 
Bordeaux. Hans ambition är att Araucano ska vara en liten juvel bland hans vingårdar. Gården 
består av 28 hektar, vilket är förhållandevis litet för en gård i Chile. Jordbruket bedrivs 
biodynamiskt, och visst regerar de röda vinerna även på denna gård. Vi passar även på att äta en 
typisk chilensk lunchbuffé på gården som paras med gårdens goda viner. 
 
Efter besöket tar vi oss tillbaka till vårt trevliga 
hotell. Kvällen är fri för egna aktiviteter.  
Hotell: Hotel Santa Cruz Plaza 
 
Dag 4, onsdag 27 november – Colchagua 
(Chile) 
Denna dag fortsätter vi att utforska det vackra 
vindistriktet Colchagua. Det blir en heldag ute 
bland vinfälten omgärdade av vackra kullar och 
berg. 
 
Vi besöker två gårdar denna dag. Vårt första 
besök blir hos Gabriel Edwards, och hans gård Clos de Luz. Tillsammans med Gabriel lär vi oss 
mer om Colchagua, hans gård och hans viner. Därefter kommer vi att bege oss till Hotel 
Almahue där vi kommer att äta lunch, vår första Asado för resan, och dricka gårdens viner. 
 
Efter vårt besök på Clos de Luz beger vi oss till Marchigue, ett litet distrikt väster om Colchagua, 
alltså närmre kusten. Marchigue har fått stor uppmärksamhet de senaste åren i vinvärlden på 
grund av det lite svalare klimatet som råder här. Vi avlägger ett besök hos producenten Polkura, 
Marchigues stolthet, och vinmakaren Sven Bruchfeld. Syrah är den mest förekommande druvan 
hos Sven, men även Grenache och Mourvèdre odlas. Det sägs att vinerna i doften ger intryck av 
att ha växt i svalt klimat, men att de är fulla av kraft och sol i smaken. Det ska bli kul att få 
uppleva på plats. 
 
Sen eftermiddag är vi åter tillbaka i Santa Cruz för en ledig kväll i den lilla, pittoreska staden.  
Hotell: Hotel Santa Cruz Plaza 



Dag 5, torsdag 28 november – Cachapoal och Colchagua (Rapeldalen, Chile) 
Efter god sömn och härlig frukost ger vi oss av på vår sista dag med vingårdsbesök i den sköna 
Rapeldalen. Även idag blir det två spännande vingårdsupplevelser.  
 
Vi börjar dagen i Cachapoal norr om Colchaguadalen, alltså den nordliga delen av Rapeldalen. 
Här besöker vi Viña y Cava Valle Secreto, en producent som får enastående kritik för sina viner, 
bland annat för deras fina viner på Carmenère och Cabernet Franc. Målsättningen är att göra 
högkvalitativa viner till ett rimligt pris med respekt för naturen. Förvisso en devis som delas av 
många odlare, men här lär man lyckas synnerligen väl med att efterleva den också. Besöket 
avslutas med en härlig lunch som vi sköljer ner med gårdens viner. 
 
Efter lunch beger vi oss tillbaka till Santa Cruz för en stunds egentid. Vi rekommenderar att ni 
äter en tidig middag, om man orkar efter lunchen. Tidig kväll beger vi oss iväg igen, denna gång 
till Viña Santa Cruz. Viña Santa Cruz är en vinproducent, men med både museum och 
observatorium. Vi håller tummarna för att himlen är klar, och att Chiles fantastiska stjärnhimmel 
uppenbarar sig i vårnatten. I Chile finns många stora observatorier eftersom det anses råda 
mycket bra omständigheter för stjärnskådning och rymdforskning. Med lite tur får vi kika en 
stund genom teleskopet på en stjärnklar himmel, och samtidigt prova några av gårdens viner. Är 
det inte klar himmel besöker vi planetariet och lär oss mer om stjärnorna – och provar vin 
naturligtvis. Vi kommer tillbaka till hotellet sen kväll. 
Hotell: Hotel Santa Cruz Plaza 
 
Dag 6, fredag 29 november - Norrut, genom San Antonio till Viña del Mar (Chile) 
På morgonen checkar vi ut från vårt hotell och lämnar Santa Cruz och den vackra vinregionen 
Colchagua bakom oss. Vi åker norrut genom kustregionen Sant Antonio som ligger strax söder 
om staden Casablanca. 

 
Vindistriktet San Antonio är känt för sina eleganta viner på Pinot Noir, Chardonnay och 
Sauvignon Blanc. Här är klimatet något svalare än i många andra vinregioner i Chile. Vingårdarna 
täcks ofta av svala morgondimmor då solen går upp och värmer upp den kalla nattluften. På 
hösten och våren blir det ofta frost. I San Antonio besöker vi Casa Marin som ligger i Lo Abarca, 
en liten by i San Antonio-dalen. Här gör vi ett vingårdsbesök och äter en trevlig gemensam lunch. 
Casa Marins viner präglas som sagt 
av det svalare, kustnära klimatet, 
och kanske märker vi att vinerna 
har en annan karaktär på grund av 
detta. Casa Marin producerar viner 
på Riesling, Gewürztraminer, Pinot 
Noir, och Syrah. Vi får se vad de 
plockar fram åt oss under vårt 
besök. Efter besöket tar vi oss 
vidare norrut fram till Stilla Havet 
och den vackra kuststaden Viña del 
Mar och checkar in på vårt centralt 
belägna hotell 
 
Kvällen är fri för att utforska Viña del Mar på egen hand. Är ni sugna på att gå ut och äta så finns 
det gott om restauranger i denna populära kuststad. Som sagt, passa på att äta fisk och skaldjur 
från det kalla vattnet utanför. 
Hotell: Atton San Martin 
 



Dag 7, lördag 30 november - Valparaíso och Casablanca (Chile) 
Idag börjar vi dagen med att besöka den legendariska hamnstaden Valparaíso, som idag tillhör ett 
av Unescos världsarv. Det är bara en kort resa längs kusten från Viña del Mar, de båda städerna 
har mer eller mindre vuxit samman. Valparaíso är Chiles viktigaste hamnstad. Det är en speciell 
stad som är byggd på över 40 kullar. Här finns unika spårvagnar och färgglada hus längs branta 
gator och backar. Under vårt besök promenerar vi genom de pittoreska gränderna. 

Strax innan lunch åker vi vidare mot vindistriktet Casablanca som ligger mellan Valparaíso och 
Santiago. Det speciella mikroklimatet nära kusten anses vara extra fördelaktigt för vinodling. 
Casablanca har blivit uppmärksammat de senaste åren, bland annat för sina utsökta vita viner. Vi 
hälsar på hos Kingston Family Vineyards. Även här är det Pinot Noir, men även Sauvignon Blanc 
och Chardonnay, som odlas. Vi provar vin och äter en god picnic-lunch, innan det är dags att 
återigen bege oss tillbaka till Viña del Mar.  
 
Kvällen är fri för att utforska den trevliga kuststaden på egen hand. 
Hotell: Atton San Martin 
 
Dag 8, söndag 1 december - Bussresa över Anderna, från Chile till Mendoza (Argentina) 
Idag säger vi farväl till Viña del Mar och Chile. Det kommer säkerligen att kännas lite vemodigt, 
men vi måste vidare på nya äventyr i ett nytt vinland - Argentina.  
 
Vi sätter oss i bussen för att åka över Anderna 
till Argentina på andra sidan. Resan tar i stort 
sett hela dagen. Det är dock en spektakulär resa, 
väl värd att göra. Vi kommer att uppleva ett 
mäktigt landskap. Vid gränsen är vi uppe på 
runt 3500 meters höjd över havet. Vi skymtar 
Aconcagua, Andernas och hela den amerikanska 
kontinentens högsta berg med sina 6962 meter. 
 
Vägarna över Anderna är bra, men kurviga. Vi 
passerar bergsmassiv som skiftar i de mest olika 
färger och former. På vår väg åker vi igenom 
skidorter, små byar, ökenlandskap, vattendrag 
och fantastiska vyer. Landskapet ändrar karaktär hela tiden. Vi kommer att äta en enkel lunch på 
vägen. 
 
Väl framme i Mendoza, Argentina, checkar vi in på vårt trevliga hotell. Kvällen är fri för egna 
upptäckter. En kvällspromenad på Plaza Independencia är att rekommendera. Här finner man 
ofta hantverksmarknader på kvällen. 
Hotell: Hotel Raíces Aconcagua 
 
Dag 9, måndag 2 december – Mendoza, Lujàn de Cuyo (Argentina) 
Efter välbehövlig sömn och härlig frukost ger vi oss ut på våra första vingårdsbesök i vinregionen 
Mendoza. 
 
Mendoza ligger i västra Argentina, ”bara en bergskam” från Santiago i Chile, och är Argentinas i 
särklass viktigaste vindistrikt, både kvantitativt och kvalitativt. Här görs nämligen inte bara det 
mesta vinet, ca två tredjedelar av hela Argentinas produktion, men också de bästa röda vinerna 
och då företrädesvis på Malbec, följt av Cabernet Sauvignon. Här är den steniga jorden, 
sluttningarna och de friska vindarna som skapar förutsättningarna att göra enastående bra vin. 



Mendoza består av en handfull distrikt med antal underdistrikt. Det finns mycket att uppleva, 
men vi skall dock plocka några russin ur kakan under vår vistelse i detta undersköna område. 
 
Vi börjar vår första dag i Mendoza med ett besök hos Matervini. Denna gård drivs av Santiago 
Achaval och Roberto Cipresso. Roberto är prisbelönt vinmakare från Italien med projekt på båda 
sidor av atlanten. Här produceras spännande Malbec-viner från olika vinområden i Argentina, 
och vi kommer efter detta besök vara proffs på vad druvan förmår i olika områden.  
 
Efter vårt besök hos Matervini beger vi oss till Kaiken Vineyards. Gården ägs av Aurelio Montes 
som även äger berömda Montes Wines i Chile. Även här produceras förstklassig Malbec, och en hel 
del annat så klart. Egendomen drivs i enlighet med biodynamiska principer, och, mycket arbete 
läggs ned på att vårda rankorna utan att störa naturens eget kretslopp. Här provar vi förnämliga 
viner och äter en lätt lunch. Dessutom ska vi under lättsamma former invigas i konsten att blanda 
vin. Sen eftermiddag är vi tillbaka i Mendoza. Kvällen är fri för egna aktiviteter. 
Hotell: Hotel Raíces Aconcagua 
 
Dag 10, tisdag 3 december - Mendoza, Valle de Uco (Argentina) 
Idag går vår färd söderut till den vackra Uco-dalen. Valle de Uco har under senare år blivit mer 
och mer populärt område för vinodlarna i Mendoza. Många har köpt land här och byggt 
spektakulära vinanläggningar. Dalen ligger närmare Anderna än övriga Mendoza och här odlas 
vinrankorna på mycket höga höjder. Ovanför vingårdarna reser sig Mount Tupungato, en 
fortfarande aktiv vulkan som dessutom är ett av Sydamerikas högsta berg. 
 
Druvorna i detta område mognar långsamt tack vare svala nätter. Detta tillsammans med varma 
dagar ger viner som är extra aromatiska med fin, elegant syra. Vi gör en något längre utflykt med 
bussen idag som tar oss till Zuccardi i Valle de Uco. Vi har valt att ta våra vinkunskaper ett steg 
längre, och utsätta oss för vad Zuccardi själva tycker är deras mest utmanande viner. Master of 
Wine Madeleine Stenwreth som tillsammans med riktiga vinproffs från Sverige nyligen besökte 
Zuccardi var lyriska och har rekommenderat denna provning som den bästa av alla de besök de 
gjorde under resans gång. Självklart äter vi en lunch på Zuccardis egna, spektakulära, restaurang 
Piedra Infinita. 
 
Efter vårt vingårdsbesök tar vi oss tillbaka till vårt hotell och kvällen är fri för egna upplevelser. 
Det finns gott om trevliga vinbarer i Mendoza. Det kanske passar bra om ni bara är sugna på 
något litet men vill prova mer vin. 
Hotell: Hotel Raíces Aconcagua 
 
Dag 11, onsdag 4 december - Mendoza, Lujàn de Cuyo (Argentina) 
Idag besöker vi två egendomar i den mest klassiska av Argentinas vinregioner, Lujàn de Cuyo. Vi 
börjar hos Matias Riccitelli i Vistalba. Matías är en ung dynamisk man som tillsammans med sin 
familj och några väl utvalda medarbetare driver sin egendom med respekt för Argentinas 
vinmakartraditioner men med en mer modern presentation. Matías har bland annat utsetts till 
”Young winemaker of the year” av vinprofilen och Master of Wine Tim Atkins.  
 
Naturligtvis finns här riktigt elegant Malbec, men också bland annat Bonarda och Torrontés, 
Argentinas vita signaturdruva. Hos Riccitelli äter vi lunch och provar viner innan det är dags för 
dagens andra besök, denna gång hos Bodegas Norton. Kanske känner vi vid detta lag att vi vill 
fräscha upp gommen lite, så därför tar vi pulsen på argentinska mousserande viner. Bodegas 
Norton är ytterligare en välrenommerad producent vi besöker under vår resa, inte bara på grund 
av deras stilla viner, utan även de mousserande. Det blir spännande att få prova deras bubblor 
och sannolikt också välbehövligt efter flera dagar med röda kraftpaket. Sen eftermiddag åker vi 



åter tillbaka till vårt hotell i Mendoza för en sista kväll på egen hand. 
Hotell: Hotel Raíces Aconcagua 
 
Dag 12, torsdag 5 december - Mendoza, Lujan de Cuyo - flyg till Buenos Aires 
(Argentina) 
Vi checkar ut från vårt trevliga hotell i Mendoza. Men innan vi lämnar denna underbara 
vinregion, besöker vi en sista vingård i Mendoza-regionen. Vi tar oss till Bodega Lagarde, en av de 
äldsta producenterna i Mendoza och som ofta provar att göra vin på för området udda druvsorter 
som Moscato Bianco och Viognier. Dessutom har de en mycket bra restaurang. Här kommer vi 
återigen prova vin på ett flertal druvsorter från olika ursprung och avnjuta en god sista lunch med 
den majestätiska bergskedjan Anderna som kuliss innan vår färd till Buenos Aires börjar.  
 
Efter vårt sista vingårdsbesök i Mendoza, tar vi ett sent eftermiddagsflyg till Buenos Aires. Vid 
flygplatsen väntar vår buss som tar oss till vårt hotell i Buenos Aires. 
 
Kvällen är fri för avkoppling på egen hand. Efter en lång dag på vingård och flygresa vill ni 
kanske fånga atmosfären från Buenos Aires kvällsliv och ta ett glas vin med tilltugg på någon 
närliggande restaurang eller vinbar. 
Hotell: Amerian Park Hotel 
 
Dag 13, fredag 6 december - Buenos Aires, stadsrundtur och tango (Argentina) 
Efter en god frukost börjar vår dag med en sightseeingtur runt Buenos Aires. Bussen tar oss runt 
i staden. På vår färd ser vi några av de mest kända byggnaderna och platserna, som Plaza de 
Mayo med presidentpalatset Casa Rosada, den mäktiga kongressbyggnaden och koloniala kyrkor 
såsom Santo Domingo. Vi bekantar oss också med den charmiga stadsdelen La Boca med sina 
färgstarka hus. Till vissa sedvärdheter, bland annat till den berömda Recoleta-kyrkogården där 
Evita Peron ligger begravd, tar vi oss till fots. 

 
Efter ett par timmars sightseeing stannar vi till i 
distriktet Puerto Madero där vi äter lunch på egen 
hand. Denna del av staden har ganska nyligen fått en 
ansiktslyftning och blivit mycket populär. Gamla 
lagerhus längs Rio de la Plata har förvandlats till 
fashionabla butiker, caféer och restauranger med 
utsikt över vattnet. Efter lunch tar vår buss oss 
tillbaka till vårt hotell.  

 
Lite senare på kvällen träffas vi igen i hotellets 
reception för vår avskedsmiddag och tangoafton. 

Vår buss tar oss till vårt mycket populära etablissemang som bjuder både på middag samt 
dramatisk tangodans. Efter den imponerande föreställningen tar vår buss oss åter tillbaka till vårt 
hotell. 
Hotell:  Amerian Park Hotel 
 
Dag 14, lördag 7 december - Avresa Buenos Aires 
Idag är det hemfärd. Det blir vår sista gemensamma frukost. Vi tar farväl från nya och gamla vin 
vänner efter två riktigt innehållsrika veckor i Chile och Argentina. I resan ingår transfer från 
hotellet till flygplatsen för de som åker med de flyg som går på eftermiddagen/kvällen till Europa. 
De flesta flyg avgår då. För er övriga som skall hem samma dag, men ej eftermiddag/kväll, eller 
annan dag får ordna egen transfer. Vi hjälper er självklart er med att boka, samordna transfer till 
flygplatsen som passar med alla era olika flyg som tar er hem eller på nya äventyr, om så önskas.  



 
Söndag 8 december - Hemkomst Sverige 
Ni som lämnar Buenos Aires den 7 december är hemma igen efter vårt vinäventyr. Det kommer 
ta tid att smälta alla upplevelser. Många fina minnen kommer att få oss att längta tillbaka. 
 
Övrig reseinformation 
 
Anmälan 
Anmälan görs till Dina Vingårdar via e-post: info@vingardar.com eller telefon: 0532-607390. 
 
Pris 
Totalpris: 44 890,- kr/per person i dubbelrum 
Anmälningsavgift om 5000,- kr/person betalas in senast två veckor efter anmälan 
 
I resans pris ingår 
Färd med turistbuss av god klass 
Buss över Anderna mellan Chile och Argentina 
Inrikesflyg Mendoza – Buenos Aires 
13 nätter på hotell av bra klass med bad/dusch och wc.  
Måltider med måltidsdryck enligt vårt program 
Vinprovningar enligt vårt program 
Lokal guide i delar av vårt program 
Vinguide och reseledare från Dina Vingårdar 
 
Ingår dessutom 
Medlemskap i Dina Vingårdar med en vinrad per par i Frankrike eller Italien. Reser man ensam 
får man medlemskap och en vinrad per person. Är man redan medlem får man välja till en ny rad.  
 
I resans pris ingår ej 
Flygresa tor Sydamerika. 
Reseförsäkring 
 
Tillägg som tillkommer 
Enkelrum samtliga hotell: 9 890,- kr 
 
Arrangör 
Dina Vingårdar Upplevelser och Resor (Dina Vingårdar), Stockholm 
 
Reseledare/Vinguide Dina Vingårdar 
På resan kommer två reseledare/vinguider från Dina Vingårdar att vara med. De är ofta anlitade 
vid vinprovningar och Master Classes med inriktning på Frankrike och Italien. Dessutom har de 
betydande erfarenhet av vinresor till Frankrike, Italien, Sydafrika, Sydamerika och Nya Zeeland. 
 
Övrigt 
För genomförandet av denna resa krävs minst 20 betalande medresenärer 
Vi reserverar oss för pris- och programjusteringar som ligger utanför vår kontroll. 
Vi tillämpar Allmänna och Särskilda resevillkor, se separat dokument. 
Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet. 
 
Kontaktdetaljer 
Telefon: 0532-607390, E-post: info@vingardar.com 


