podróże z winem
travel & tasting

Fot. Creation Etoile-Conseil VinsAlsace

Długi weekend w Alzacji
W królestwie rieslinga
Alzacja to jedna z piękniejszych krain winiarskich
w Europie. Położone wśród łagodnie opadających
wzgórz średniowieczne miasteczka urzekają filigranową
architekturą i zachwycają ilością kwiatów, których pełno
tu na każdym kroku. A pomiędzy nimi ciągną się aż po
horyzont winnice – tutaj rodzą się najlepsze białe wina we
Francji. Ponadto wspaniała, niezwykle charakterystyczna
kuchnia, łącząca wielowiekowe tradycje kulinarne
z maestrią wykonania godną największych szefów haute
cuisine. Zapraszamy na długi weekend do Alzacji –
królestwa rieslinga!
Termin: 20–23 czerwca 2019
Cena: 1690 PLN + 615 EUR + przelot od 1200 PLN
Dzień 1 Bazylea
Wieczorny przelot z Krakowa do Bazylei. Zakwaterowanie
w pobliskim hotelu. Powitalny kieliszek wina i nocleg.

Dzień 2 Eguisheim i Grand Cru Steinert
Poranny przejazd do Pfaffenheim, zwiedzanie winnic Domaine
Rieflé – jednej z najstarszych rodzinnych firm w Alzacji: spacer
wśród najlepszych działek Grand Cru Steinert, zwiedzanie
historycznej winiarni rodziny Rieflé oraz degustacja prowadzona
osobiście przez jednego z członków rodziny. Przejazd do
Eguisheim. Spacer po miasteczku oraz lunch w tradycyjnej
alzackiej tawernie. Podczas posiłku kontynuacja degustacji win
Domaine Rieflé. Po południu wizyta i degustacja w siedzibie
Alzackiego Bractwa Winnego oraz zwiedzanie muzeum
wina w Kientzheim. Wieczorem przejazd do Colmaru –
stolicy alzackich win. Zakwaterowanie w butikowym hotelu
w historycznym centrum miasta. Wolny wieczór na kolację we
własnym zakresie.

Dzień 3 Colmar i Alzacki Szlak Wina
Do południa zwiedzanie Colmaru z lokalnym przewodnikiem
i czas wolny w mieście. Dla chętnych możliwość podziwiania
słynnego ołtarza z Isenheim pędzla Matiasa Grünewalda. Po
południu dalszy ciąg podróży przez Route des Vins d’Alsace.
Wizyta i degustacja w położonej w sercu regionu winiarni
Paul Spannagel, następnie wizyta i degustacja w Domanie
Meyer-Fonné. Wieczorem uroczysta kolacja pożegnalna
w rekomendowanej przez przewodnik Michelina restauracji
Filipa Bohrera w Rouffach. Po kolacji przejazd do hotelu pod
Bazyleą na nocleg.

Dzień 4
Wczesne śniadanie i poranny przelot do Krakowa.
Wyjazd prowadzi Justyna Korn-Suchocka
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.

Gwarantujemy:
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o standardzie 4* w pokojach
dwuosobowych (pokoje jednoosobowe za dopłatą 150 EUR);
wyżywienie 2 razy dziennie: śniadanie i obiad lub kolacja (zgodnie
z programem); wina do obiadów/kolacji w ilości ok. ½ butelki na
osobę; wizyty i degustacje win zgodnie z programem; przejazdy na
miejscu; przelot tanimi liniami do Bazylei; zwiedzanie Colmaru; wizytę
w Alzackim Bractwie Winnym; opiekę pilota-specjalisty winiarskiego;
ubezpieczenie KL, NNW i bagaż; materiały informacyjne.
Dodatkowo płatne: dopłata do pokoju jednoosobowego 150 EUR;
posiłki, napoje i świadczenia niewymienione w ofercie; ewentualne
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; zwyczajowe napiwki dla
kierowcy i przewodników lokalnych ok. 20 EUR/os. (pozostałe napiwki
w restauracjach, hotelach pozostają do indywidualnej decyzji).

Organizatorem wycieczki jest Wine Service sp. z o.o.
Rezerwacja: rezerwacje@wine-service.pl, tel. kom. 0 722 100 224
www.podrozezwinem.pl

