
MAT- OG VINTUR TIL

ENGLAND
4 DAGER I SEPTEMBER 2023

Bli med sommelier John-Andre Pettersen på flott mat- og vintur til Brighton, Sør-England. På denne turen 
kan du oppleve noe av det fantastiske dette området har å by på innen musserende viner. Kombinasjonen av 
et flott landskap og viner i verdensklasse er det bare å glede seg til. Musserende viner fra England er laget 
etter tradisjonell metode, med annengangsgjæring på flaske som i Champagne. De representerer noen av 
verdens beste musserende viner med økende populæretid og er basert på ”Champagnedruene” Chardonnay, 
Pinot Noir og Pinot Meunier.  
Turen vil ta oss med til selve kjerneområdet for alt dette. Dagene blir spekket med felles vinsmakinger, lunsj 
og flotte middager med god drikke til. Det blir også satt av tid til å nyte atmosfæren på egen hånd i Brighton 
og London, hvor vi skal bo sentralt, med mulighet til fotballkamp, musikal og shopping. 
Reiseleder vil være sommelier John-Andre Pettersen (mobil nr. +47 900 92 535), som entusiastisk vil 
formidle om vinene og han har ”håndplukket” noen av områdets beste vinhus som skal besøkes. John-Andre 
er utdannet sommelier fra Kulinarisk Akademi og jobber som sommelier for Havila Kystruten i tillegg til å 
holde diverse vinkurs innen ulike tema. 
Begrenset antall plasser! Turen blir arrangert når minst 20 er påmeldt. Maksimum 30 reisende. 
Ta kontakt snarest for spørsmål og booking.

TURDETALJER
Dato   31.08. – 03.09.2023
Pris   NOK 13 450 (per pers. i dobbeltrom, inkl. frokost)
Enkeltroms-
tillegg   NOK 2 950

Prisen inkluderer …
… 3 overnattinger på hotell i sentrum av Brighton og London
 - Brighton: Hotel ibis Brighton City Centre - Station
 - London: Comfort inn Victoria London
... alle turistskatter og avgifter 
... omvisning og vinsmakinger på 3 vingårder
... besøk og ølsmaking på bryggeri i London
... reiseleder/guide vinekspert John-Andre Pettersen
... 1 felles lunsj inkl. god drikke 
... 2 solide felles middager inkl. god drikke
... busstransport vingårder, lokal transport & sightseeing 

NB! Fly tur/retur til Gatwick London kommer i tillegg og ordnes 
av den enkelte. Ta kontakt hvis behov for hjelp til booking. 
  

KONTAKTPERSON PÅMELDING
VINO CLUB AS v/Kjetil Blomvik

kjetil.blomvik@vinopiemonte.no
(+47) 905 96 754



PROGRAM
 Torsdag 31.08: REISE/ANKOMST/BRIGHTON/VINSMAKING
    F.eks.: Direktefly med Norwegian fra Oslo kl. 07:10 med ankomst Gatwick kl. 08:40.  
   Reiseleder tar direktefly fra Bergen kl. 09:25 med ankomst Gatwick kl. 10:25. 
   Lokale  tider. 
   11:00 - Avreise Gatwick - tog til Brighton (si ifra hvis du velger en annen togavgang)
   11:30 - Ankomst Brighton - 15 minutter spasertur fra Brighton Station til hotellet
   12:00 - Ankomst Hotel Ibis Brighton City Centre - Station, seentralt i Brighton
   Lunsj på egenhånd
   14:00 - Felles bussavgang fra hotellet til Nyetimber Vineyard
   14:30 - Ankomst Nyetimber Vineyard - https://nyetimber.com
   17:30 - Ankomst hotellet - Tid på egenhånd - Ta gjerne en tur innom Royal Pavilion 
   20:00 - Felles middag med god drikke på restaurant i gangavstand fra hotellet

 Fredag 01.09:  SIGHTSEEING OG VINSMAKINGER 
   08:30 - Bussavgang fra hotellet til Henners Vineyard
   09:00 - Omvisning og smaking på Henners Vineyard - https://hennersvineyard.co.uk
   13:00 - Felles lunsj med god drikke på restaurant i området
   15:00 - Avreise til Rathfinny Wine Estate
   15:30 - Ankomst Rathfinny Wine Estate - https://rathfinnyestate.com
   17:30 - Avreise til hotellet
   18:30 - Ankomst hotellet i Brighton
   20:00 - Felles middag med god drikke på restaurant i gangavstand fra hotellet

 Lørdag 02.09:  LONDON OG ØLSMAKINGER   
   10:00 - Utsjekk og avgang fra hotellet til togstasjonen   
   10:40 - Togavgang fra Brighton til London Victoria Station
   11:45 - Ankomst London Victoria Station
   12:30 - Innsjekk Comfort inn Victoria, sentralt i London - Lunsj på egenhånd
    14:30 - Frivillig besøk på ølbryggeri i London for omvisning og smaking
   Tid på egenhånd i London. Shopping? Fotballkamp? Musikal?
   Det er mange kamper og musikaler å velge mellom. Husk at kampdato kan bli endret.
   Billetter til fotballkamp kan kjøpes på denne linken:
   https://www.livefootballtickets.com/city/london-tickets.html
   Billetter til musikaler kan kjøpes på denne linken:
   https://www.londontheatre.co.uk
   Middag på egenhånd

 Søndag 03.09: TID PÅ EGENHÅND I LONDON OG HJEMREISE
   Utsjekk av hotell
   Tid og lunsj på egenhånd - Shopping? Fotballkamp? Musikal?
   Avreise til flyplass på egenhånd
   Reiseleder flyr direktefly med Norwegian fra Gatwick kl. 21:00 med ankomst Bergen  
   kl. 23:55 lokal tid. 
   Det går bl.a. 5 direktefly med Norwegian fra Gatwick til Oslo i løpet av dagen. 

   Ta kontakt hvis behov for hjelp til booking av billetter til fly, tog, fotballkamp, musikal etc.

     Ta med gode sko på turen da det blir litt vandring. 

     Små endringer i programmet kan forekomme! 

      Husk å sjekke utløpsdato på ditt pass!



BYER
BRIGHTON & HOVE
Brighton er en kystby i East Sussex, sør i England. Byen ligger 22 moh. og har 135 000 innbyggere. 

LONDON
London er inndelt i 33 distrikt og er hovedstad i Storbritannia og England. Ligger 15 moh. og selve byen har 
i overkant av 9 000 000 innbyggere, men London Metropolitan Area har ca 15 000 000 innbyggere. Elven 
Themsen renner gjennom byen. London ble grunnlagt av Romerne for over 2 000 år siden (i år 47). I årene 
846-848 var det vikinger som kontrollerte og patruljerte London. London er et av verdens viktigste politiske 
og økonomiske og kulturelle sentre. Byen er en av de mest multikulturelle byer i den industrialiserte verden, 
med mer enn 300 morsmål og mer enn 50 etniske grupper på mer enn 10 000 personer. London har det 
eldste t-banenettet i verden, grunnlagt i 1863. Det er daglig ca. fem millioner reisende, hvilket gir godt over 
en milliard passasjerer årlig. De første bussene i London kom i 1905. Bussnettet er svært omfattende, med 
mer enn 700 ruter. Det er over seks millioner busspassasjerer daglig. Byen har hele åtte lufthavner. 

VINGÅRDER & HOTEL 

NYETIMBER VINEYARD -  https://nyetimber.com
Vi er heldige og får besøke det mest renommerte vinhuset i England. De tar sjelden imot besøk. Nyetimber 
har vunnet ett utall av medaljer for sine fantastiske produkter. De har hatt vinproduksjon i over 900 
år, men plantet de første «champagnedruene» i 1988. I 2006 blir Nyetimber anerkjent i hele verden for 
sine kvalitetsprodukter. De har vunnet mange blindsmakinger samt gullmedaljer 8 år på rad i ISWC 
(International Wine and Spirit Competition).

HENNERS VINEYARD - https://hennersvineyard.co.uk
En relativt ny produsent (2007). Absolut up-and-coming med fokus på de 3 klassiske druene fra Champagne. 
Ligger nært sjøen, som gir et mildt klima med lite frost og få sykdommer. Nærheten til havet gir også litt 
saltaktig følelse av produktene. En moderne produksjon med bruk av eikefat.

RATHFINNY WINE ESTATE - https://rathfinnyestate.com
En relativt ung produsent, etablert i 2010, men en av de mest innovative produsentene de siste årene. Satser 
hardt på bærekraftig produksjon. Perfekt beliggenhet ca. 3 km fra kysten. Har mye av det samme klimaet og 
jordsmonnet som i Champagne/Chablis i Frankrike. 

HOTELL BRIGHTON OG LONDON
Brighton: Hotel ibis Brighton City Centre - Station, 88-92 Queens Rd, East Sussex, Brighton BN1 3XE  
* https://all.accor.com/hotel/6444/index.en.shtml
London: Comfort inn Victoria London, 18-24 A3213, Pimlico, London SW1V 1QF 
* https://www.comfortinnvictoria.co.uk/ og https://www.facebook.com/ComfortInnVictoria/


