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Dzień 1 Rheingau
Pierwszego dnia, prosto z lotniska we Frankfurcie popędzimy przyjrzeć 
się z bliska najważniejszemu niemieckiemu regionowi winiarskiemu – 
Rheingau. Popołudnie i wieczór spędzimy w legendarnym opactwie 
Kloster Eberbach (w jego wnętrzach kręcono Imię róży), gdzie zjemy 
kolację, spróbujemy znanych i cenionych win z tej winiarni oraz spę-
dzimy noc w należącym do klasztoru hotelu.

Dzień 2 Rheingau – Mittelrhein – Mozela
Drugi dzień zaczniemy od odwiedzin w Weingut Johannishof (gdzie 
może uda nam się rozstrzygnąć dylemat kierownika wycieczki, a mia-

nowicie, czy działka Berg Rottland daje lepsze rieslingi czy spätbur-
gundery). Po degustacji w słynnej Świątyni Wina, pojedziemy wzdłuż 
meandrującego Renu przez maleńki region Mittelrhein (podziwiając 
najpiękniejsze nadreńskie zamki) słynący z doskonałych win mu-
sujących. I właśnie kieliszek świetnego sekta od Jochena Ratzen-
bergera spożyjemy stojąc na szczycie jednej z najstromszych parce-
li w Niemczech (70 stopni!) i spoglądając na miasteczko Bacharach, 
w którym następnie, pokrzepieni bąbelkami, będziemy mieli czas 
na spacer i lunch we własnym zakresie. Po południu pojedziemy nad 
krętą i modrą Mozelę, gdzie z kolacją i kolejną degustacją czekać 
na nas będą w Weingut Grans-Fassian, zdaniem kierownika wyciecz-

Co rok dwustu najlepszych niemieckich producentów zrzeszonych w organizacji VDP.Prädikatsweingüter uroczyście przedstawia nowe 
roczniki swoich win. Spośród nich wybraliśmy dziewięciu i odwiedzimy ich w winiarniach wytypowanych osobiście przez przewodnika. 

Będziemy w najpiękniejszej krajobrazowo części Niemiec. Słoneczne wzgórza Rheingau, gdzie odwiedzimy Kloster Eberbach (tu kręcono 
Imię róży) i Weingut Johannishof (tu wymyślono rieslingi z późnego zbioru), kręta dolina Mozeli, którą popłyniemy zatrzymując się w takich 
winiarniach jak Weingut Van Volxem czy Grans-Fassian, czy wreszcie zamki w Dolinie Środkowego Renu, wśród których spróbujemy 
znakomitych sektów od Ratzenbergera – wszystko to jedne z najpiękniejszych krajobrazów winnej Europy. Tak to się też szczęśliwie 
w Niemczech składa, że najważniejsze regiony winiarskie skupione są właśnie na tym stosunkowo niewielkim obszarze, dzięki czemu 
będziemy mogli spróbować pełnego przekroju tutejszych win – także pionowego. Zaletą bowiem odwiedzania winiarzy w ich siedzibach jest 
możliwość degustacji tego, co mają w piwnicach, a czego często nie uświadczymy już na rynku – pięknie dojrzałych, starszych rieslingów, 
pokazujących dopiero po latach cały swój potencjał. Odwiedzimy też dwa przepiękne miasta cesarskie: Wormację i starożytny Trewir. 

Śladem najlepszych win Niemiec
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ki winiarni wytwarzającej najlepsze mozelskie rieslingi klasy GG. Noc 
spędzimy w hotelu Weingut Weis w pobliskim Mertersdorf.

Dzień 3 Mozela – Saara – Ruwer
Rankiem udamy się do Trewiru, gdzie pospacerujemy po pełnym 
starożytnych zabytków mieście w towarzystwie profesjonalnego prze-
wodnika, zjemy lunch w ramach czasu wolnego, a następnie pojedzie-
my nad rzekę Saarę, gdzie próbować będziemy win ze słynnej Weingut 
Van Volxem należącej do Romana Niewodniczańskiego. Wieczorem 
przeniesiemy się nad trzecią najważniejszą rzekę regionu – Ruwer, 
by w towarzystwie win z opływającej w legendy winiarni Maximin 
Grünhaus, której fundamenty sięgają czasów starożytnego Rzymu, 
zjeść kolację i udać się na zasłużony odpoczynek w znanym nam już 
hotelu Weingut Weis. 

Dzień 4 Nahe – Hesja Nadreńska
W Bernkastel Keus, do którego podjedziemy po śniadaniu, wsiądzie-
my na statek, który – nie szczędząc nam wina i przekąsek – zawiezie 
nas krętym nurtem Mozeli do Traben-Trarbach, skąd już autokarem 
pomkniemy do położonej w regionie Nahe najstarszej nieprzerwanie 
działającej rodzinnej winiarni w Niemczech (a może i na świecie?) – za-
łożonej w 1200 roku Weingut Prinz Salm. Spróbujemy tamtejszych win, 
zjemy lunch i odwiedzając po drodze jeszcze dwie ważne winiarnie 
za jednym razem (jakiś czas temu właścicielka Weingut Kuhling-Gillot 
związała swoje losy, także prywatne, z właścicielem Weingut Bat-
tenfeld-Spanier) w regionie Hesji Nadreńskiej, zawitamy wieczorem 
do Wormacji, gdzie w ramach czasu wolnego będzie można spędzić 
miły wieczór i zjeść kolację w którejś z tamtejszych weinstuben. 

Dzień 5 Wormacja – Moguncja
Rankiem zwiedzimy Wormację, a w niej przede wszystkim piękną 
cesarską katedrę, by następnie, pomijając wstydliwie okolice Lieb-
frauenkirche, otoczone winnicami, z których wciąż powstaje morze 
słodkawego wina w niebieskich butelkach, zatrzymać się na chwilę 
w najważniejszym winiarsko punkcie regionu Hesji Nadreńskiej, czy-
li na Reńskich Tarasach, a dokładnie zboczu zwanym z uwagi na ko-
lor tamtejszej gleby Roter Hang. W Nierstein będziemy mieli chwilę 
na lunch i relaks, by następnie przejechać do Moguncji. Po połu-
dniu przejazd na lotnisko we Franfurcie.

Gwarantujemy:
Przelot na trasie Warszawa – Frankfurt – Warszawa (loty liniami rejsowymi), 
przejazdy na miejscu, zakwaterowanie: 4 noclegi w pokojach dwuosobowych 
w hotelach i pensjonatach o wysokim standardzie (pokoje jednoosobowe 
za dopłatą 210 EUR), wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania i obiady lub kolacje 
(w zależności od programu), wino do obiadów/ kolacji w ilości ok. ½ butelki
na osobę, wizyty i degustacje zgodnie z programem, opiekę pilota-specjalisty 
winiarskiego, opiekę polskojęzycznych lokalnych przewodników; ubezpie-
czenie KL, NNW i bagaż.

Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione w ofer-
cie, pokój jednoosobowy – 210 EUR, ewentualne dodatkowe bilety wstępu; 
do obiektów innych niż zaplanowane na trasie wycieczki, zwyczajowe na-
piwki – ok. 40 EUR/os.


