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DVs Champagne Ouverte & Mosel den 11 – 15 november 2021 (5d) 

 
Vi har förstått att reslusten är stor bland många av våra medlemmar och att man vill ha ett vinäventyr 
att se fram emot. Det är inte bara de många vingårdsbesöken som lockar utan även längtan efter den 
trevliga stämning som våra medresenärer bidrar med. Det är mot den bakgrunden vi börjar släppa våra 
resor inför 2021 och håller tummarna för att ett vaccin finns. 
 
År 2019 var Champagne Ouverte en nykomling i vårt reseutbud, en renodlad champagneresa under 
en kort och intensiv helg. Resan var väldigt uppskattad, men många ville gärna att vi la till ytterligare en 
natt i Reims för att hinna med att uppleva denna levande studentstad, den vackra katedralen och inte 
minst hinna med ytterligare ett glas champagne på någon av de trevliga brasserierna vid Place Drouet 
d'Erlon. Det är mot den bakgrunden vi utökar med en dag. 
 
Denna resa är ett perfekt tillfälle för dig som vill uppleva champagnes mytomspunna och bubbelfyllda 
värld. Vi kommer att lära oss allt som är värt att veta om denna ädlaste av drycker, och som alltid 
kommer vi att både äta och dricka riktigt gott. Dessutom så är det ett gyllene tillfälle att fylla på med 
bubbel inför jul, nyår, och alla andra dagar då champagne passar så bra, då vi åker buss hem till Sverige! 
Det är också ett perfekt tillfälle att komma någon dag tidigare till Paris för egna äventyr i denna 
underbara stad. 
 
För att krydda resan ytterligare har vi lagt till en vinupplevelse på vägen hem. I Tyskland besöker vi 
Mosel och den idylliska staden Bernkastel-Kues där vi bor på det pittoreska värdshuset Doctor-
Weinstuben. Även här skall vi bekanta oss med den lokala drycken och den mat som serveras därtill. 
 
För att delta på denna resa, tar man sig själv till Paris. I Paris hämtas vi upp av vår svenska buss som tar 
oss till alla trevliga vingårdsbesök och hela vägen hem till Sverige. Vi gör stopp för avstigning vid Hyllie 
(Malmö/Köpenhamn), Landvetter (Göteborg), Jönköping (byte av chaufför,) Skavsta (Nyköping) och 
Stockholm (Stadshusets bussparkering). Om så behövs, går bussen även upp till Arlanda (Alfa 
långtidsparkering). 
 
Dag-för-Dag-program 
 
Dag 1: torsdag 11 november 
Var och en ordnar själv med resan till Paris. Vi samlas 13.00 vid Gare du Nord. Vi återkommer 
närmre avresa med mer exakt plats vid tågstationen. Där möter vår svenska buss upp som tar oss till 
Champagne och hela resan tillbaka till Sverige. Vi beger oss direkt till Reims, champagnens huvudstad. 
Vi startar vårt champagneäventyr på ett välrenommerat champagnehus. Efter besöket gör vi ett snabbt 
stopp på vårt hotell för att checka in, för att sedan bege oss till en restaurang där vårt värdpar för 
kvällen, Pierre och Daniella från vår champagnegård Fresne Ducret, ordnar med provning och 
champagnemiddag. Vinerna är mycket matvänliga i komplex, fyllig stil, och vi får kanske också 
möjlighet att prova den typiska champagnelikören, Ratafia, efter middagen. På plats har vi så klart också 
möjlighet att köpa deras härliga champagner. 
Hotell: Hotel de la Paix, Reims 
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Dag 2: fredag 12 november 
Efter frukost är det dags för nya vingårdsbesök i Champagne. Vi besöker två producenter som 
representerar olika stilar. Vi börjar dagen med ett besök i Côte de Blancs, ett område där man finner de 
flesta Grand Cru-lägena för Chardonnaydruvan. Här besöker vi Champagne Marcel Moineaux som 
endast odlar Chardonnay på sina dryga 6 hektar vingårdar. Vinerna är delikata och friska, och når ett 
spännande djup med lite ålder. Eftermiddagen viger vi också till en mindre producent, men i ett annat 
område av Champagne. Vi får senare återkomma om vilken producent vi väljer ut.  
 
Utöver våra härliga och spännande vingårdsbesök denna dag, så äter vi självklart lunch tillsammans på 
en restaurang i Épernay, champagnens andra huvudstad. Behöver vi nämna att det blir lokala viner till 
lunchen? Vi siktar på att vara hemma igen i Reims sen eftermiddag/tidig kväll så att ni får tid att 
bekanta er med staden och göra ett besök i den berömda katedralen. Middag blir på egen hand. 
Hotell: Hotel de la Paix, Reims 
 
Dag 3: lördag 13 november 
Sen morgon checkar vi ut från vårt hotell och reser 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 matchar 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 14 november 
Efter en god frukost fortsätter vår färd upp genom Tyskland. Under resan passar vi på att gå igenom 
det vi har upplevt tillsammans, mer om vinkunskap och vad man kan tänka på när man kombinerar vin 
och mat. Även en och annan film hinner vi säkerligen att visa. Och för den som bara vill koppla av 
finns det goda möjligheter även till det i vår bekväma buss. På kvällen anländer vi till Travemünde där 
vi kliver på färjan som tar oss till Trelleborg. På färjan äter vi vår sista gemensamma middag för att 
under natten ta oss norrut till havs mot Trelleborg.  
Färja: TT-line Travemünde-Trelleborg 
 
Dag 5: måndag den 15 november 
Efter frukost rullar vi tidig morgon av färjan och sätter fart norrut med stopp på vägen för våra 
passagerare att kliva av. Vi planerar att göra stopp för avstigning vid Hyllie (Malmö/Köpenhamn), Landvetter 
(Göteborg), Jönköping (byte av chaufför,) och Skavsta (Nyköping). På kvällen angör vi vår slutdestination i 
Stockholm (Stadshusets bussparkering) och Arlanda (Alfa långtidsparkering) om så skulle behövas. 
 
OBS! Vi reserverar oss för förändringar av resans pris och innehåll beroende på händelser eller 
omständigheter som ligger utanför vår kontroll! 
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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. 
 
Tillägg 
Enkelrum samtliga hotell och färja: 1 580 kr. 
 
Ingår 

• Tre middagar och en lunch inklusive måltidsdryck. 
• Samtliga vingårdsbesök med tillhörande provningar 
• Tre hotellnätter med del i dubbelrum. 
• Färjepassage och hytt för två personer mellan Travemünde och Trelleborg. 
• Busstransport i bekväm och modern turistbuss från Paris till Sverige.  
• Vinguide från Dina Vingårdar 
• Reseledare från Dina Vingårdar 

 
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. Du når oss på 0532-60 73 90 eller 
via e-post info@vingardar.com. 
 
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. 
 
Hälsningar från, 
 
Tom, Petri och Janos/Dina Vingårdar 


