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Vinresa till Alsace 

- en blandning av franskt och tyskt -  

24 september – 1 oktober 2022 

___________________________________________________________________________ 

 
I Alsace känns det nästan inte som om man lämnat Tyskland. Man kan göra sig 

förstådd på tyska, samhällena ser ungefär likadana ut som i Tyskland med rena och 

välskötta hus, med korsvirkesbrunt och tegelrött, med mustig mat och med behagligt 

vin. Alsace har tagit det bästa av Frankrike och Tyskland. 

 

Alsace är en smal bit land som sträcker sig mellan Rhen och Tyskland med 

Schwarzwald i öster och Vogesernas grönklädda berg i väster. 

 

Under denna resa skall vi se oss omkring i de små byarna och smaka på de goda viner, 

som regionen har att erbjuda. 

 

Att det också tillverkas whisky i Alsace, kanske inte alla känner till, men strax utanför 

Kaysersberg finns ett litet whiskydestilleri och där skall vi göra ett besök. 

 

24 september - lördag 

Resan startar från hemorten tidigt på morgonen och färden går via Danmark ner till 

Rödby, där vi tar färjan över till Puttgarden. Under färjeturen finns möjlighet att äta 

lunch. 

 

Färden går sedan vidare förbi Lübeck och Hamburg ner till Bispingen, där vi under 

sena eftermiddagen checkar in på Akzent Hotel Zur Grünen Eiche. 

Under kvällen serveras middag i hotellets restaurang. (55 mil) 

 

25 september - söndag 

Efter frukost tar vi plats i bussen och fortsätter vår resa söderöver. Vi åker rakaste 

vägen och passerar Göttingen, Kassel och Frankfurt am Main och vid Strasbourg 

kommer vi in i Frankrike. Sedvanliga stopp görs för för- och eftermiddagsfika samt 

lunch. 

 

Vi har nu kommit in i Alsace och tar oss vidare ner till Colmar, där vi checkar in på 

Mercure Centre Unterlinden, som ligger centralt i Colmar. Under kvällen serveras 

middag på närliggande Restaurang Pfeffel. (71 mil) 
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26 september - måndag 

Denna dag skall vi se oss omkring i Colmar och närliggande trakter och efter frukost 

tar vi en promenad i centrala Colmar till Domaine Karcher & Fils. Där får vi prova fem 

viner och till dem bjuds vi på traktens specialitet, Kugelhopf-kaka. Det blir naturligtvis 

också tillfälle till inköp och dessa viner levereras senare direkt till vår buss. 

 

 

 

Efter detta besök tar vi oss till den charmiga, lilla  

orten Eguisheim, som är en mycket gammal  

stad, den omnämns redan år 720. Det är en av  

de vackraste byarna i Alsace. Fastän man ligger  

så nära Colmar, är det som att komma till en  

förgård till paradiset. Eguisheim har fått  

beteckningen fyra blommor och det är verkligen  

blommornas stad. Under besöket i Equisheim ges  

tillfälle att äta lunch. 

 

Under eftermiddagen åker vi till Turckheim, där besök skall göras på Domaine Zind-

Humbrecht. Passionen för ett yrke överförs från generation till generation och med 

familjen Humbrecht börjar historien 1620 och har sedan gått i arv från far till son.  

 

 

 

Detta är ett av de främsta vinerierna i  

området och vinmakaren Olivier  

Humbrecht har överösts med  

beröm av vinkritiker i hela världen.  

Wine Magazine kallar honom 

”universums främste vinproducent”.  

Vi provar några av deras viner och får  

sedan tillfälle att göra inköp. 

 

Efter detta besök återvänder vi till Colmar och under kvällen serveras middag på 

Restaurang Meistermann. 
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27 september - tisdag 

Efter frukost tar vi plats i bussen och styr kosan västerut och vid foten av den 

majestätiska Schlossberg-kullen ligger Domain Weinbach. Här tillverkas fantastiska 

gastronomiska viner, som erbjuder oändliga och spännande resurser i sitt äktenskap 

med mat. Vi provar flera av deras viner, några av dem Grand Cru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färden går sedan vidare till Kaysersberg, Albert 

Schweitzers stad, som numera är mer känd för 

sin vinproduktion. Vi inleder besöket med lite fri 

tid, då det blir tillfälle att äta lunch. Efter lunch 

åker vi upp i Vogeserna till Lapoutroie till 

Distillerie G. Miclo en av Alsaces 

whiskyproducenter. Där får vi prova och handla 

utav deras produkter.  

 

 

 

 

På väg tillbaka till Colmar stannar vi till i den lilla staden Kientzheim. Precis innanför 

stadsporten finns en liten vintillverkare, Joseph Spannagel, och vid ett annat besök i 

Alsace, gjorde vi ett spontant besök där och det var mycket populärt, mycket 

smakprover och mycket shopping. Tyvärr går detta ställe ej att boka, så det får bli ett 

spontanbesök. 

 

Resan går sedan tillbaka till vårt hotell i Colmar. Under kvällen serveras middag på 

Caveau St. Pierre. 
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28 september - onsdag 

Denna dag styr vi kosan mot den trevliga lilla staden Riquewihr, där vi inleder med ett 

besök på Dopff au Moulin. Riquewihr ligger tre hundra meter över havet vid foten av 

Vogeserna och är därför skyddad från nordliga vindar och västregn. Markkvaliteten är 

exeptionellt bra och där är ett distinkt mikroklimat, vilket är mycket bra 

förutsättningar för vinodling.  

 

Idag drivs vingården av Etienne-Arnaud Doppf och han fortsätter att utveckla gården 

med den vision och de värderingar som han förfäder gjort: Att producera de mest 

autentiska vinerna. Därför måste han följa den gyllene regeln, att bara komma ut med 

viner som har vinifierats på gården, antingen från gårdens produktion eller från 

entreprenörer som har valts ut noggrant. Vi får en generös provning med många olika 

viner.  

 

Efter detta besök blir det tillfälle att äta lunch samt att se sig om på egen hand i den 

lilla staden. 

 

Under eftermiddagen går färden vidare till Bestheim. Officiellt grundade les Caves de 

Bennwihr 1945. Namnet Bestheim uppkom sedan man i slutet av 1990-talet gick ihop 

med kooperativet Westhalten i södra Alsace och den gamla familjefirman Heim.  

Bestheim är inte eko-certifierade, men tillhör definitivt branschens grönare aktörer. Vi 

provar några av deras viner innan vi återvänder till vårt hotell i Colmar. Detta besök 

är ännu ej bekräftat.  Under kvällen serveras middag på Restaurang Pfeffel. 

 

29 september - torsdag 

Efter frukost tar vi plats i bussen och styr kosan till Bennwihr, en  

liten ort strax utanför Colmar. Där skall besök göras på Domaine  

Michel Fonné. 

 

Företagets historia börjar redan 1747 då man investerar i mark  

för att bearbeta vinrankorna. Sju generationer senare arbetar  

man med tretton hektar vinstockar. Sedan 1989 är det Michel  

Fonné, som driver vingården. Han är utbildad oenolog, nyfiken  

och ambitiös och har introducerat gårdens viner i ett trettiotal  

länder runt om i världen, bland annat i Sverige. Vi provar sex av  

gårdens viner. 
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Efter vinprovningen återvänder vi till vårt hotell i 

Colmar och eftermiddagen är sedan fri för egna 

upptäckter av den charmiga staden. 

 

Under kvällen, som är sista dagen i Colmar, serveras en  

god middag på Le Maison des Têtes. 

 

30 september - fredag 

Det har nu blivit dags att vända hemåt och vi checkar ut från hotellet och packar 

bussen och drar oss norröver. Det blir samma väg som på nerresan och under sena 

eftermiddagen, räknar vi med att vara framme i Hildesheim och där checkar vi in på 

Van der Valk Hotel, beläget direkt vid torget. Under kvällen serveras middag i 

hotellets restaurang. (60 mil) 

 

1 oktober - lördag 

Detta är resans sista dag och vi checkar ut från hotellet och fortsätter vår resa hemåt. 

Innan vi lämnar Tyskland, stannar vi till vid en shop för att proviantera. 

 

Resan går sedan via Puttgarden – Rödby, genom Danmark och hem till Halmstad. 

(64 mil) 
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Resans omfattning: Resa i helturistbuss 

  Färjebiljetter Helsingborg – Helsingör samt  

   Rödby – Puttgarden, t.o.r. 

  Vägskatter i Danmark, Tyskland och Frankrike 

  Akzent Hotel Zur Grünen Eiche, Bispingen: Middag exkl.  

   dryck, samt  övernattning i dubbelrum och  

   frukost 

  Mercure Ceentre Untrlinden Hotel, Colmar:  

   Fem övernattningar i dubbelrum inkl. frukost 

  Restaurang Pfeffelm, Colmar: Middag 25 samt 28 september 

  Restaurang Meistermann, Colmar: Middag 26 september 

  Restaurang Caveau St. Pierre: Middag 27 september 

  Restaurang Le Maison des Têtes: Middag 29 september 

   OBS ! Drycker ingår ej i middagarna 

  Domain Karcher & Fils, Colmar: Vinprovning 

  Domaine Zind Humbrecht, Turckheim: Vinprovning 

  Domaine Weibach, Kaysersberg: Vinprovning 

  Distillerie G. Miclo, Lapoutroie: Whiskyprovning 

  Joseph Spannagel i Kientzheim. Spontant besök 

  Dopff aug Moulin, Riquewihr: Vinprovning 

Caves de Bennwihr, Bestheim:  

 Vinprovning   OBS !   Ännu ej bekräftat 

Domaine Michel Fonné, Bennwihr: Vinprovning 

  Van der Valk Hotel, Hildesheim: Middag exkl. dryck,  

   samt övernattning i dubbelrum och frukost 

  Reseledare: Ylva Jerhamre 

 

Pris:   13 775:-- / person vid minst 30 betalande 

 

Tillägg för enkelrum: + 3 400:-- 

 

Anmälan, som är bindande, skall göras senast den 10 augusti 2022 till S&S-resor 

  Telefon:  0346 – 130 27 

  E-post: info@sos-resor.se 

 

OBS ! Samtliga resenärer skall ha giltigt Covidbevis. Kan hämtas i app på telefonen 

eller hos Kivra. Kan även fås på papper hos E-hälsomyndigheten.  

 

Förutsättningen för resan är, att inga nya restriktioner införes för genomresa genom 

Danmark och Tyskland eller för inresa i Frankrike. 

mailto:info@sos-resor.se

