
     
 

 
DINA VINGÅRDARS RESA 

Bourgogne 
Chablis - Mosel 

5 – 9 november 2020 (5 dagar) 
 

 
Följ med Dina Vingårdar på en upplevelserik resa till Bourgogne i Frankrike. Ett enastående 
tillfälle att på kort tid fördjupa sig i detta underbara vindistrikt, kanske det distrikt idag som 
vinkännare sätter som främst i hela världen. Vi kommer att besöka smått men även stort. På vår 
resa besöker vi även vindistriktet Chablis samt vinregionen Mosel i Tyskland, två riktiga 
höjdarområden att komplettera med vin ifrån. 
 
Uppmuntrade av den återkoppling vi fick från vår kortresa till Champagne, samt att vår 
Bordeauxresa 2020 redan är slutsåld, så har vi på kort tid bestämt oss för att även erbjuda denna 
kortresa. Den bär av till Bourgogne. Vi ökar dessutom på med ytterligare en dag jämfört med 
Champagne för att få lite mer tid på plats. Eftersom du flyger ner på egen hand kan du förlänga 
din resa med några extradagar i Paris. En perfekt inledning på en semester som vi verkligen kan 
rekommendera.  
 
Vår resa börjar i Paris där vi samlas vid Gare du Nord kl. 13.00 torsdagen den 5 november. Här 
möts vi upp av vår svenska buss som skall se till att ta oss mellan gårdarna och hem till Sverige 
igen, en förutsättning för att vi ska få hem allt vin vi köper på vår resa. Från Paris åker vi söderut 
till Chablis. Vi bor två nätter i Bourgogne och passar på att göra tre vingårdsbesök dessa dagar. 
Sedan bär det av norrut. På vår väg genom Tyskland gör vi även ett stopp i Mosel i den mycket 
välrenommerade vinbyn Bernkastel. Vår sista natt spenderar vi på TT-lines färja, och måndagen 
den 9 november på morgonen är vi åter i Sverige med en massa vin samt nya och gamla vänner. 
 
Våra planerade stopp i Sverige sker i Hyllie (Malmö), Landvetter (Göteborg), Jönköping, Skavsta, 
Stockholm och även Arlanda om så skulle behövas. 
 
Under vår resa kommer vi att njuta av vin och äktenskapet ”Vin & Mat”, se vinfält och där 
emellan höra om områdets historia. Till alla dessa underbara viner lockas vi naturligtvis av de 
lokala köken. Samtliga vingårdar vi besöker, som tillhör Dina Vingårdar, har fått många fina 
utmärkelser bl.a. i världens största blindtesttävling IWC (med ca 10.000 deltagande viner) och i 
Guide Hachette, vinälskarnas franska vinbibel. Nedan kan du läsa mer om vårt trevliga 
reseprogram. 
 
  

 



Dag för dag program 
 
Dag 1, torsdag 5 november 
Paris – Chablis - Beaune. Vi samlas 13.00 utanför Gare du Nord. Där väntar vår svenska buss.  
Vi tar oss snabbt från Paris, rakt söderut mot Bourgogne. På resan ner berättar vi om Frankrikes 
och Bourgognes vinhistoria. Vårt första besök blir hos Clotilde Davenne i Chablis. Här provar 
vi gårdens välgjorda viner på druvan Chardonnay, och kanske blir det något mer intressant. De är 
ursprungstypiska med sin knivskarpa syra som man bara kan uppnå i en Chablis. Clotilde är en 
mycket uppskattad och duktig producent som har ett gott öga till Sverige. Vi kan redan idag njuta 
av några hennes viner här i Sverige, bland annat en riktigt bra Crémant. Efter vårt lärorika och 
trevliga besök åker vi vidare söder ut mot Beaune. På vår väg äter vi en gemensam burgundisk 
middag på ett mysigt och stämningsfullt värdshus. Mätta och glada tar vi oss till vårt hotell i 
Beaune där vi checkar in för två nätter. 
Hotell: Ibis Beaune Centre 
 
Dag 2, fredag 6 november 
Beaune- Côte de Beaune. Utvilade och nyfikna på att prova vin är det dags för vårt första 
vingårdsbesök i Bourgogne. I Côte de Beaune besöker vi den härliga familjen Jacob på vingården 
Lucien Jacob. I deras källare känner man verkligen historiens vingslag. Man förstår att det finns 
en lång tradition av att producera vin här. Utöver gårdens superba, ursprungstypiska viner på 
Pinot Noir så passar vi även på att prova deras bärlikörer på svarta vinbär, björnbär och hallon. 
Efter ett mycket lärorikt och trevligt besök äter vi gemensam lunch och fortsätter att prova viner 
från Bourgogne. Därefter åker vi tillbaka till Beaune där det finns tid för att på egen hand 
utforska den pittoreska, muromgärdade staden. 
 
På kvällen samlas vi igen i receptionen för en kort promenad till det anrika vinhuset Patriarche 
Pere & Fils. Här får vi insikt i hur större producenter arbetar i Bourgogne. Vi lär oss mer om 
Bourgogne, om Patriarche, vi provar viner, och det finns även möjlighet att köpa vin. Kvällen 
avslutas med en praktfull gemensam middag i Patriarches källare. Till den lokalt inspirerade 
maten serveras självklart husets viner. Efter denna minnesvärda kväll och måltid är det dags att gå 
tillbaka till vårt hotell för att vila ut inför morgondagens äventyr. 
Hotell: Ibis Beaune Centre 
 
Dag 3, lördag 7 november 
Beaune-Côte de Nuits-Mosel. Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell för att göra vårt sista 
vingårdsbesök i Bourgogne. Vi besöker den skicklige producenten Desertaux-Ferrand i Côte 
de Nuits där vi provar gårdens eleganta och spänstiga viner på druvorna Pinot Noir och 
Chardonnay. Extra spännande blir det att prova deras kritikerrosade vita vin som även har en viss 
andel av Pinot Blanc. Efter vårt trevliga vingårdsbesök bär det av norrut mot Mosel, Tyskland. 
På vår väg stannar vi till för lunch på egen hand. I Mosel bor vi i det mycket vackra och 
pittoreska området Bernkastel på ett av Mosels mest kända Gasthaus, Hotel Doctor-
Weinstuben. Även i Mosel provar vi och handlar vin och inte minst provar vi vin tillsammans 
med lokalt inspirerade maträtter. I Mosel är det framförallt en härligt frisk och elegant Riesling 
som regerar.  
Hotell: Hotel Doctor-Weinstuben 
 
Dag 4, söndag 8 november 
Mosel -Travemünde. Efter frukost lämnar vi vinregionen Mosel bakom oss för att ta oss upp 
till Travemünde i norra Tyskland. Längs vägen repeterar vi litet av våra nyförvärvade kunskaper 
om vin och inte minst vad vi lärt oss om äktenskapet ”Vin & Mat”. Längs autobahn stannar vi till 
för både kaffepauser vid bussen och lunch på egen hand. På kvällen bordar vi färjan som skall ta 



oss till Trelleborg. Ombord äter vi vår sista gemensamma måltid tillsammans med gamla och 
nyvunna vänner. Ett bra tillfälle att utbyta minnen och summera den resa som har varit, full med 
intryck och upplevelser. Under vår resa har vi hunnit bekanta oss med fem olika vinproducenter, 
alla med olika förutsättningar och olika historier att berätta. 
Färja: TT-Line Travemünde-Trelleborg 
 
Dag 5, måndag 9 november 
Trelleborg – Stockholm (Arlanda). Utvilade vaknar vi upp på färjan och passar på att njuta av 
frukosten ombord samtidigt som vi närmar oss Trelleborg. När väl bussen rullar av färjan, tar vi 
oss vidare norrut mot våra förutbestämda etappmål – Hyllie (Malmö), Landvetter (Göteborg), 
Jönköping, Skavsta, Stockholm och även Arlanda om så skulle behövas. Med oss hem har vi vin 
både i våra hjärtan, tankar och inte minst i vår packning för framtida trivselkvällar i vinets och 
minnenas värld. 
 
Övrig reseinformation 
Anmälan 
Anmälan görs till Dina Vingårdar via e-post: info@vingardar.com eller telefon: 0532-607390. 
Pris 
Totalpris: 11 980 kr/per person i dubbelrum 
Anmälningsavgift om 3 500 kr/person betalas in senast två veckor efter anmälan. 
 
I resans pris ingår färd med förstklassig turistbuss, 4 nätter på hotell/färja av god klass med 
bad/dusch och wc, gemensamma måltider enligt programmet, måltidsdryck till våra 
gemensamma måltider, vinprovningar, reseledning med erfarna och kunniga vinguider från Dina 
Vingårdar, vägskatter, serviceavgifter och lagstadgad resemoms. 
Tillägg 
Enkelrum samtliga hotell och färja: 1 480 kr. 
Ingår ej 

- Resan till Paris  
- Reseförsäkring 
- Eventuell lokal turistskatt (betalas direkt till hotellen) 

Hemtagning vin 
På denna typ av kortresa kan varje deltagare i normalfallet ta med 60 flaskor (120 flaskor per par) 
vin hem till Sverige från de gårdar vi besöker. Antalet kommer att justeras efter första lastningen 
av medtagna resväskor. Här styr storlek på väskor, ju större väskor, desto mindre vin hem. 
Arrangör 
Dina Vingårdar Upplevelser och Resor (Dina Vingårdar), Stockholm 
Reseledare och Vinguider Dina Vingårdar 
Minst två reseledare/vinguider från Dina Vingårdar (eller anlitad erfaren vinguide) följer med på 
denna resa för att kunna hålla en hög servicenivå. 
 
Övrigt 
- Vi reserverar oss för pris- och programjusteringar som ligger utanför vår kontroll.  
- För resan tillämpar vi Dina Vingårdars allmänna och särskilda villkor.  
- Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet. 
 
 

Vi ses i de franska vingårdarna, à bientôt! 
 


