
TURBESKRIVELSE FOR VINKLUBBENS TURE TIL ALSACE. 

 

Turen i år ligger i perioden 15. maj til 20. maj 2019 det er St. Bededag 

Afgang fra Slagelse onsdag aften ca. kl 18.30 og forventet ankomst til Alsace torsdag 

morgen mellem kl 8 og 10. Vi kører ind i Ribeauville og får morgenmad på Cafe 

Vilmain. Hyggeligt sted med traditionel fransk morgenmad (baguettes, croissant, 

marmelade, kaffe og te ) 

Derefter kører vi til Hunawihr og indtager ”Demeure d'Anthylla”.  

Her har vi hele etablissementet, bestående af 9 dobbeltværelser/lejligheder 

 (enkelte tager sagtens 3-4 personer), festsal, have med swimmingpool. Værelserne 

er forskelligt indrettede, nogle i lidt tung møbelstil, andre mere i retning af en 

Sydafrikansk Safari lodge.Inden afgang til turens første smagning, er der tid til at gå 

en tur i Hunawihr og måske kigge ind til en af byens vinproducenter. 

Vi har som altid 6 smagninger på turen fordelt på 1 om torsdagen, 2 smagninger 

fredag og lørdag og vi slutter af med 1 smagning om søndagen, inden vi midt på 

eftermiddagen vender næsen hjemad, med en trailer fyldt med god vin. Hjemme i 

Slagelse igen mandag morgen normalt mellem kl 7 og 9. 

Vi besøger som altid en blanding af nye producenter og producenter vi tidligere med 

succes har besøgt og hvis vine har givet os nogle gode oplevelser, også når vi har 

smagt dem herhjemme. 

Med flere tusinde vinproducenter er der nok at vælge imellem og det er især svært 

at fravælge producenter af den ene eller anden årsag. Fredag og lørdag hvor vi har 

to smagninger, ligger vores aftaler altid geografisk tæt på hinanden, så vi undgår alt 

for meget kørsel. Selvom producenterne ligger tæt på hinanden, finder vi normalt 

altid stor forskel i de forskellige huses stil.  

 

 

 



 

Og hvad får man så for pengene, som i år er sat til 2.300 kr 

- Transport i 8 personers minibus (VW Caravelle) 

- Vinsmagning i bussen onsdag aften 

- 3 overnatninger i dobbeltværelse inkl. morgenmad på ”Demeure d'Anthylla”  

- 6 aftalte vinsmagninger 

- Mulighed for at deltage i en lille quiz (der er præmie til vinderen) 

- Frokost (baguettes med div. pålæg) fredag-lørdag og søndag. Du smører selv 

madpakken om morgenen 

- Aftensmad lørdag (Fællesspisning hjemme i festsalen) 

- Aftensmad søndag (samme menu som lørdag aften) på en idyllisk rasteplads i 

Tyskland (sikkert Wetterau ellerReinhardshain) nord for Frankfurt. 

 

Og hvad får man så ikke for pengene: 

- Morgenmad torsdag på Cafe Vilmain 

- Frokost torsdag 

- Aftensmad torsdag, vi plejer at spise på en af restauranterne i Hunawihr 

- Mad og drikkefredag aftenpå restaurant (se program) 

- Dine eventuelle indkøb af vin hos producenterne ☺ 

 

På www.vinfestivalen.dk – Arrangementer i Vinklubben – Vinrejser – Alsace 

kan du se referat/beskrivelse af tidligere ture. 

Program for turen sendes ud hurtigst muligt efter, at den sidste aftale om smagning 

er kommet i hus. 


