
     
	

	
DINA	VINGÅRDARS	STORA	BORDEAUXRESA,	FRANKRIKE	
(Paris,	Loire,	Bordeaux,	Champagne,	och	Ahr,	21	–	30	april	2023)	

	
Möt	försommaren	i	Frankrike	och	följ	med	Dina	Vingårdar	på	en	oförglömlig	resa	till	
Bordeaux,	Frankrike.	Ett	enastående	tillfälle	att	lära	sig	mer	om	detta	underbara	
vindistrikt	och	vinland	samt	komma	nära	de	personer	som	framställer	det	vin	som	du	
provar.	Har	du	vin	att	hämta	upp	från	några	av	våra	franska	vinerbjudanden,	så	är	denna	
resa	ett	gyllene	tillfälle	att	göra	det.	Besöker	vi	inte	din	vingård,	ser	vi	till	att	vinerna	
transporteras	till	den	närmast	belägna	gård	som	vi	besöker.		Eftersom	du	flyger	ner	på	
egen	hand	kan	du	förlänga	din	resa	med	att	inleda	med	några	extradagar	i	Paris.	En	
perfekt	inledning	på	en	semester	som	vi	verkligen	kan	rekommendera.	Vi	hjälper	
självklart	till	med	att	boka	extranätter	på	det	hotell	vi	bor	på	i	Paris.	
	
Det	här	en	resa	som	saknar	motstycke	i	mångfald,	både	vad	gäller	vin	och	
vingårdsupplevelser.	Ett	bra	tillfälle	att	fylla	på	vinkällaren	och	inte	minst	för	att	hämta	
hem	viner	som	du	har	förbeställt	genom	Dina	Vingårdar.	Vår	resa	börjar	i	Paris	där	vi	
samlas	på	vårt	hotell	på	fredagskvällen	för	att	äta	en	gemensam	middag	som	vi	på	Dina	
Vingårdar	hittar	spännande	viner	till	från	någon	vinbutik	i	Paris.	Morgonen	efter	möter	
vår	buss	upp	vid	hotellet	för	att	ta	oss	ut	på	vår	fantastiska	resa.		
	
Vår	första	resdag	tar	vi	oss	direkt	till	Bordeaux,	världens	mest	kända	vindistrikt.	Vi	
besöker	våra	”egna”	välrenommerade	vingårdar	i	Blaye	och	Margaux.	Vidare	gör	vi	
även	ett	spännande	besök	i	Sauternes	en	bortglömd	juvel	som	påminner	oss	om	det	
stora	utbudet	Bordeaux	har	att	erbjuda.	Bara	själva	staden	Bordeaux	är	värt	ett	besök	
med	sina	kajer	längs	Garonnefloden,	sin	gamla	stadsdel	och	sina	eleganta	boulevarder.	
Här	checkar	vi	in	för	att	bo	fyra	nätter	på	vårt	trevliga	hotell.	
	
På	vår	återresa	från	Bordeaux	besöker	vi	Saumur	i	Loiredalen.	En	vacker	liten	stad	
belägen	som	ett	smycke	vid	Loirefloden.	Viner	från	Loire	har	de	senaste	åren	fått	en	
enastående	renässans	efter	flera	år	i	dvala.	Väl	på	plats	kommer	ni	att	förstå	varför.	Det	
är	användbara	viner	av	hög	kvalitet	till	riktigt	förmånöiga	priser.	Här	hittar	man	friska	
vita	viner	på	druvan	Chenin	Blanc	och	röda	bäriga	viner	på	sommelierernas	
favoritdruva	Cabernet	Franc.		
	
Efter	vårt	stopp	i	Loire	tar	vi	oss	vidare	till	Champagne,	som	knappast	behöver	någon	
ytterligare	presentation.	Efter	alla	dessa	upplevelser,	trevliga	viner	och	god	mat	är	det	
dags	för	bussen	att	ta	oss	och	alla	viner	upp	genom	Tyskland	hem	till	Sverige.	Tyskland	
blir	dock	inte	bara	genomfartsland.	Vi	passar	även	på	att	bekanta	oss	med	Ahr	där	vi	
fortsätter	att	prova	viner	främst	på	druvan	Pinot	Noir.	Vår	sista	natt	förlägger	vi	på	TT-
linjens	färjor.	Vi	vaknar	upp	utvilade	för	att	göra	vår	sista	etapp.	Våra	planerade	stopp	
sker	i	Hyllie,	Landvetter,	Jönköping,	Stockholm	och	även	Arlanda	om	så	skulle	behövas.		



	
Under	vår	resa	kommer	vi	att	njuta	av	vin	och	äktenskapet	”Vin	&	Mat”,	se	vinfält	och	
däremellan	höra	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	bland	annat	i	världens	största	blindtesttävling	IWC	(med	drygt	
9000	deltagande	viner)	och	i	Guide	Hachette,	vinälskarnas	franska	vinbibel.	
	
Nedan	kan	du	läsa	mer	om	vårt	trevliga	reseprogram.		
	
Dag	1	 fredag	21	april	
Paris.	Fredagen	den	21	april	checkar	var	och	en	in	på	vårt	hotell	i	Paris.	En	del	kanske	
väljer	att	komma	tidigare.	Meddela	oss	så	hjälper	vi	till	med	att	boka	in	extranätter.	Vi	
samlas	19.00	i	receptionen	på	vårt	Hotel	Ibis	Paris	17	Clichy-Batignolles,	10	Rue	
Bernard	Buffet	(vid	163	BIS	Avenue	de	Clichy),	för	en	gemensam	välkomstmiddag.	Ett	
bra	tillfälle	att	bekanta	oss	med	varandra.	Hotell:	Ibis	Paris	17	Clichy-Batignolles	
	
Dag	2	 lördag	22	april	
Paris	-	Blaye	-.	Efter	frukost	beger	vi	oss	till	Bordeaux,	vinets	huvudstad	och	den	
moderna	vinvärldens	förebild.	Under	vår	färd	genom	det	franska	landskapet	berättar	vi	
om	vinets	historia	och	allt	som	är	värt	att	veta	om	Bordeaux.	På	eftermiddagen	når	vi	
dagens	mål	Château	Monconseil-Gazin	i	Côtes	de	Blaye.	Där	träffar	vi	det	mycket	
charmiga	paret	Francoise	och	Jean-Michel	Baudet.	Ett	mycket	trevligt	och	inte	minst	
lärorikt	gårdsbesök	som	avslutas	med	provning	av	deras	Grand	Cru-klassade	
Bordeauxviner	tillsammans	med	en	praktfull	gemensam	måltid	i	vinfamiljens	slott.	Rika	
med	nya	intryck	och	upplevelser	samt	vin	i	bagaget,	tar	bussen	oss	tillbaka	till	staden	
Bordeaux	igen.	Hotell:	Quality	Hotel	Bordeaux	City	Centre	
	
Dag	3	 söndag	23	april	
Bordeaux	-	Sauternes.	Denna	dag	viker	vi	till	en	ny	upplevelse	inom	ramen	för	Dina	
Vingårdar	–	Sauternes.	För	många	en	bortglömd	skatt,	men	som	har	så	mycket	att	
erbjuda	i	form	av	tradition	och	inte	minst	magiska	viner.	Här	produceras	inte	bara	sött	
utan	även	riktigt	bra	torra	och	halvtorra	vita	viner.	Men	visst	bygger	Sauternes	sitt	rykte	
kring	de	unika,	söta	vinerna	som	produceras	på	vindruvor	angripna	av	ädelröta.		
Vi	tror	att	ni	kommer	att	förvånas	över	hur	pittoreskt	och	lugnt	det	är	här	jämfört	med	
andra	dela	av	Bordeaux.	Efter	vårt	vingårdsbesök	äter	vi	en	gemensam	lunch	och	
självklart	skall	vi	prova	mer	viner	från	Sauternes	till	lunchen.	
	
Vår	målsättning	är	att	komma	tillbaka	från	Sauternes	till	Bordeaux	på	eftermiddagen	så	
att	ni	kan	få	lite	mer	tid	för	att	upptäcka	staden.	Vi	vet	att	Bordeaux	är	mycket	
uppskattad	bland	våra	medlemmar	och	att	den	har	mycket	att	erbjuda.	Njut	av	Bordeaux	
storslagna	gator	och	1700-tals	byggnader	som	Grand	Théâtre,	Eglise	St-Seurin,	basilikan	
från	1300-talet	osv.	Här	finns	vinmuseet	Vinorama	och	ett	antal	fina	vinbutiker.	Besök	
Gyllene	triangeln	med	alla	modehus	och	kaféer.	Strosa	omkring	på	stadens	trevliga	
gågator	med	ett	härligt	gatuliv	och	ett	rikt	utbud	av	butiker	och	mysiga	bistroer.	Eller	
bara	vila	vid	kajen	och	se	den	vackra	floden	flyta	förbi.	Middag	blir	på	egen	hand.	Hotell:	
Quality	Hotel	Bordeaux	City	Centre	
	
	
	



Dag	4	 måndag	24	april	
Bordeaux	-	Prestigegård	(i	Paulliac,	Saint-Émilion	eller	Pommerol).	
Här	återkommer	vi	vad	gäller	denna	dag.	Vi	kommer	att	boka	besök	på	något	av	
Bordeauxs	prestigeslott	som	vi	besöker	på	förmiddagen.	Lunch	och	middag	blir	två	
fantastiska	möjligheter	att	utforska	Bordeauxs	restaurangutbud	på	egen	hand.	
Hotell:	Quality	Hotel	Bordeaux	City	Centre	
	
Dag	5	 tisdag	25	april	
Bordeaux	-	Margaux	(Medoc).	Dagen	ägnas	åt	en	utflykt	till	Médoc,	den	stora	halvön	
nordväst	om	Bordeaux.	Detta	område	kan	skryta	med	en	stor	andel	av	världens	mest	
berömda	vinslott.	Efter	en	minnesvärd	”vinslottssightseeing”	längs	route	des	Château	
besöker	vi	vår	egen	vingård,	Château	Mongravey	i	Margaux.	Vi	tittar	runt	i	gårdens	
chai	(vinkällare)	och	lär	oss	om	vinproduktion	samt	provar	deras	fantastiska	viner.	Efter	
vingårdsbesöket	blir	det	en	mycket	trevlig,	gemensam	lunch	där	vi	fortsätter	att	njuta	av	
gårdens	viner.	Sen	eftermiddag	återvänder	vi	till	staden	för	egna	aktiviteter	och	sista	
kvällen	att	utforska	stadens	stora	restaurangutbud.	Hotell:	Quality	Hotel	Bordeaux	
City	Centre	
	
Dag	6	 onsdag	26	april	
Bordeaux	-	Saumur.	Efter	frukost	beger	vi	oss	till	Loire.	Vi	förlägger	vårt	vingårdsbesök	
hos	Domaine	de	la	Cune,	där	vi	träffar	de	två	mycket	sympatiska	bröderna	Jean-Albert	
och	Jean-Luc.	Här	provar	vi	några	av	den	gamla	vinvärldens	mest	prisvärda	och	
bortglömda	viner,	som	nu	återigen	börjar	komma	i	ropet.	De	röda,	ofta	på	Cabernet	
Franc,	härligt	bäriga	och	fruktiga	som	unga,	men	utvecklar	en	överraskande	komplexitet	
vid	lagring,	samt	de	vita,	friska	och	krispiga	framställda	på	Chenin	Blanc.	Efter	
provningen	serveras	vår	gemensamma	lunch	på	gården	som	består	av	en	härlig	buffet	
och	till	den	fortsätter	vi	att	prova	viner.	Hotell:	Kyriad	Saumur	Centre	
	
Dag	7	 torsdag	27	april	
Saumur - Reims. Ny morgon och det är dags att ge oss vidare på vår färd i Frankrike. Det är 
Champagne som väntar där den sägenomspunna drycken med samma namn framställs. Nu är 
det äntligen dags att prova dessa ädla, världsberömda, bubblande drycker. Den tunga flaskan, 
ljudet av bubblorna i glaset, doften, smaken – allt med champagne gör att man blir på gott 
humör. Innan vi besöker vår champagnegård Fresne Ducret checkar vi in på vårt hotell. Vi 
tar oss sedan till gårdens gamla källare där Pierre går igenom allt som är värt att veta om 
champagne. Efter källarbesöket, tar vi oss till en riktigt trevlig restaurang där vi får prova 
gårdens champagne till lokalt inspirerad mat. Efter vår middag åter till Reims för en skön 
natts vila. Hotell: Campanile Reims Centre – Cathédrale 
 
Dag	8	 fredag	28	april	
Reims	-	Ahr.	På	morgonen	checkar	vi	ut	från	vårt	hotell	för	att	besöka	ett	nytt	vinland	–	
Tyskland.	Men	innan	vi	lämnar	Reims	levererar	Pierre	all	champagne	vi	köpt	från	
Fresnet-Ducret.	I	Tyskland	har	vi	fått	till	ett	riktigt	spännande	besök	av	regionen	Ahr.	
Denna	pärla	är	främst	känd	för	att	man	producerar	mer	rött	vin	än	vitt.	Och	det	är	inte	
vilka	viner	som	helst	utan	främst	riktigt	bra	gastronomiviner	på	druvan	Spätburgunder	
som	Pinot	Noir	kallas	i	Tyskland.	Ahr	är	också	en	mycket	populär	kurort.	Det	är	mycket	
svårt	att	få	till	en	natts	övernattning	inför	en	helg.	Därför	är	vi	extra	glada	att	vi	har	
lyckats	igen.	I	Ahr	provar	vi	viner	tillsammans	och	äter	gemensam	middag.	Hotell:	
Dorint	Park	Hotel 	



	
Dag	9	 lördag	29	april	
Ahr	-Travemünde.	Efter	frukost	lämnar	vi	Ahr	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”.	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	loppet	av	drygt	en	vecka	har	vi	
hunnit	med	att	besöka	fem	olika	vindistrikt.	Områden	med	olika	förutsättningar	och	
olika	historier	att	berätta.	Färja:	TT-Line	Travemünde-Trelleborg	
	
Dag	10	 söndag	30	april	
Trelleborg	–	Stockholm	(Arlanda).	Utvilade	vaknar	vi	upp	på	färjan,	passar	på	att	
njuta	av	frukosten	ombord	samtidigt	som	vi	närmar	oss	Trelleborg.	När	väl	bussen	rullar	
av	färjan,	tar	vi	oss	vidare	norr	ut	mot	våra	förutbestämda	etappmål	–	Hyllie	(Malmö),	
Landvetter	(Göteborg),	Jönköping,	Stockholm	och	även	Arlanda	om	så	skulle	behövas.	
Med	oss	hem	har	vi	vinupplevelser	både	i	våra	hjärtan,	tankar	och	inte	minst	i	vår	
packning	för	framtida	trivselkvällar	i	vinets	och	minnenas	värld	
	

Vi	ses	på	våra	franska	vingårdar	
	

Tom,	Petri	och	Janos	
	
	
Övrig	reseinformation	
	
Anmälan	
Anmälan	görs	till	Dina	Vingårdar	via	e-post:	info@vingardar.com	eller	telefon:	0532-
607390.	
	
Pris	
Totalpris:	22	780,-	kr/per	person	i	dubbelrum	
Anmälningsavgift	om	5	000,-	kr/person	betalas	in	senast	två	veckor	efter	anmälan	
	
I	resans	pris	ingår	färd	med	förstklassig	turistbuss,	9	nätter	på	hotell/färja	av	god	klass	
med	bad/dusch	och	wc.	Samt	gemensamma	måltider	enligt	vårt	program.	Måltidsdryck	
till	våra	gemensamma	måltider.	Vinprovningar,	reseledning	med	erfarna	och	kunniga	
vinguider	från	Dina	Vingårdar,	vägskatter,	serviceavgifter	och	lagstadgad	resemoms	
ingår	också.	
	
Tillägg	
Enkelrum	samtliga	hotell	och	färja:	4	650,-	kr	
	
Ingår	ej	

- Resan	till	Paris		
- Reseförsäkring	
- Eventuell	lokal	turistskatt	(betalas	direkt	till	hotellen)	
- Transport	av	förbeställt	vin	från	gård	vi	inte	besöker	till	gård	som	vi	besöker,	120	

kr/låda	



Hemtagning	vin	
Varje	deltagare	kan	i	normalfallet	ta	med	sig	51	flaskor	(102	flaskor	per	par)	vin	hem	till	
Sverige	från	de	gårdar	vi	besöker.	Antalet	kommer	att	finjusteras	efter	första	lastningen	
av	medtagna	resväskor.	Resan	är	ett	bra	tillfälle	att	ta	hem	vin	som	redan	beställts	från	
någon	av	våra	franska	gårdar.	Besöker	vi	inte	just	din	gård	på	resan	ser	vi	till	att	ditt	vin	
transporteras	till	någon	av	de	vingårdar	som	vi	besöker.	
	
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.	
	
	
	
	
	


