
 

Din Vinresa med Jerker & Fredrik AB Tel: 046-288 50 90 www.dinvinresa.se 
Bokbindaregatan 12b Fredrik: 0768-669 581 fredrik@dinvinresa.se 
227 36 Lund Vincent: 0737-349 279 vincent@dinvinresa.se 

Bordeaux 
10-13 september 2015 

 
 
Exklusivt erbjudande för medlemmarna i Wicked Wine Club! 
Wicked Wine inbjuder härmed, i samarbete med Din Vinresa, till en exklusiv 
medlemsresa till Bordeaux. 
 
 

 
 
Bordeaux är världens mest berömda vinregion. Till det finns många skäl. Två av 
de viktigaste är att regionen genom historien alltid varit öppen för andra länders 
handelspartners och att forskningen som Peynaud och Ribereau-Gayon bedrev 
på 1950-, 60- och 70-talen var banbrytande. Det är också framför allt sedan 
1950-talet som exporten av bordeauxviner ökat som mest. 
 
Regionen är världsberömd för sina lagringsdugliga röda viner samt de söta 
ädelrötade vinerna från Sauternes och Barsac. Dessutom produceras många bra 
torra vita viner, roséviner i både vanlig roséstil och den kraftfullare clairetstilen 
samt en mindre mängd mousserande. 
 
 

Ditresa & Médoc (tors 10 sept) 
 
Vi träffas på flygplatsen i Bordeaux kl 11:40. Tar ni första flyget från Arlanda, 
Landvetter eller Kastrup så landar ni 11:10, vilket blir perfekt. På detta sätt 
hinner vi med en trevlig välkomstlunch och ett första vingårdsbesök redan 
första dagen. Vi besöker vinslottet Château La Tour Carnet i Médoc, den mest 
klassiska vinmarken i Bordeaux med sin sandjord och sina runda 
stenbumlingar. Vi lägger fokus på druvsorten cabernet sauvignon. Efter lunch 
och besök åker vi till vårt hotell, centralt beläget i staden Bordeaux och checkar 
in. Här ska vi bo tre nätter. Fri kväll. 
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Saint Émilion (fre 11 sept) 
 
Efter frukost åker vi till Château 
Fombrauge, ett slott med anor från 1700-
talet och ett av de äldsta i St-Émilion. I 
vingården finns 30 år gamla stockar som 
växer i kalkrik lerjord, det som är så 
typisk för denna del av Bordeaux. Vi lär 
oss förstå vad det är som skiljer den 
högra flodbanken från den vänstra och 
lägger fokus på druvsorterna merlot och 
cabernet franc. Efter en trevlig lunch får 
vi en guidad tur i den charmiga lilla staden Saint Émilion. Där får vi även egen 
tid innan vi åker tillbaka till vårt hotell. Fri kväll. 
 
 

Sauternes och Graves (lör 12 sept) 
 
Efter frukost åker vi till vinslottet Clos Haut-Peyraguey i Sauternes där några av 
de främsta söta vinerna i världen produceras. På vingårdsbesöket tittar vi extra 
noga på druvsorten sémillon och varför det är just här ädelrötan är som mest 
närvarande. Efter en trevlig lunch besöker vi vinslottet Château Pape Clément i 
distriktet Graves, där man gör både vita och röda av toppklass. Vi lägger fokus 
på druvsorten sauvignon blanc och fatlagring av vita viner. Fri kväll. 
 
 

Staden Bordeaux & hemresa (sön 13 sept) 
 
Denna sista dag stannar vi i staden Bordeaux. 
För de som vill arrangeras en stadsvandring där 
vi lär oss om stadens historia och arkitektur. På 
eftermiddagen åker vi ut till flygplatsen för att 
åka hem. Au revoir. 
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Viktig information om resan 
 
Pris: 10 900 kr /person i dubbelrum 
 
Vad ingår? 

 3 nätter på hotell med frukost 

 3 stora luncher med vin 

 4 vingårdsbesök & vinprovningar 

 Transport i Frankrike 

 Vincent Arrhenius som reseledare och guide. Han är högst vinutbildad i Norden, 
med en vinutbildning från universitetet i Bordeaux. Vincent är prisbelönt 
vinboksförfattare och vinskribent samt mycket uppskattad som föreläsare, 
provningsledare och dryckeslärare på sommelierutbildningar. Läs mer på 
www.vincentarrhenius.se. 

 
Flygbiljett 
Resan till och från Frankrike ingår inte i ovanstående. Vi hjälper dig gärna att boka 
denna till självkostnadspris, på billigaste sätt. Beroende på när man bokar brukar en 
flygbiljett till Bordeaux från Arlanda eller Kastrup gå på 2 000 – 4 000 kronor tur och 
retur. 
 
Enkelrumstillägg: 1 600 kr 
 
Betalning 
Betalningen av ovanstående pris delas upp på 2 betalningstillfällen (vi skickar alltid 
faktura innan), enligt följande: 

 2 725 kr betalar du senast 10 dagar efter det att vi har din anmälan. 
 8 175 kr betalar du senast 40 dagar innan avresa (+ eventuellt enrumstillägg). 

 
Garantier 
Resegaranti innehas enligt gällande lagstiftning. 
 
Övrigt 

 För resans genomförande krävs minst 7 deltagare. 

 Vi reserverar oss för program- och prisjusteringar som ligger utanför vår kontroll. 
 

Boka! 
Boka platser på något av följande sätt: 

1. Formulär på www.dinvinresa.se/wicked-wine 
2. Skicka ett e-postmeddelande till Vincent Arrhenius på 

vincent@dinvinresa.se, uppge kontaktuppgifter och antal platser du vill 
boka. 

3. Ring till Vincent Arrhenius på 046-288 50 90 eller 0737-349 279. 


