
MAT- OG VINTUR

TYSKLAND
5 DAGER I MAI 2023 (PINSEN)

Bli med på en fantastisk tur til vinlandet Tyskland. Tyskland byr på viner i verdensklasse og 
noen av verdens vakreste vinlandskap. Tysk vinproduksjon har de siste 20 år gjennomgått en 
formidabel transformasjon og kvalitetshevning. Nå er det tørre kvalitetsviner som gjelder, og 
riesling er i særklasse viktigste drue. Faktisk er tysk hvitvin laget på riesling-druen nå den mest 
solgte hvitvins-kategori i Norge, og rødvinene herfra, i hovedsak laget på druen Pinot Noir (på 
tysk: Spätburgunder), blir også bedre og bedre. 

På denne turen skal vi innom 3 av de mest kjente vinområdene i Tyskland; Pfalz, Rheinhessen og 
Rheingau. Vi skal bo 2 netter hver i de pittoreske landsbyene Deidesheim i Pfalz og Rüdesheim i 
Rheingau. Underveis blir det vingårdsbesøk med smakinger hos topp-produsenter, solide måltider 
med kvalitetsviner og flotte spaserturer i vakkert vinlandskap. Det blir også mulig å nyte atmo-
sfæren på egen hånd. Reiseledere vil være vinkjendis Kjell-Gabriel Hendrichs (mobil 90196322) 
og sommelier Øyvind Tveit (mobil 95434490), som har god kjennskap til vinområdene i Tyskland 
etter atskillige tidligere besøk. 
Begrenset antall plasser! Turen blir arrangert når minst 20 er påmeldt. Maksimum 30 reisende.

TURDETALJER
Dato   25.05. – 29.05.2023
Pris   NOK 16 950 (per pers. i dobbeltrom, inkl. frokost)
Enkeltroms-
tillegg   NOK 1 450

Prisen inkluderer …
... 4 overnattinger på sentraltliggende hotell i Deidesheim (2                              
netter) og Rüdesheim (2 netter)
     * Hotel Ritter von Böhl - https://www.ritter-von-boehl.de/ og
     * Central Hotel Ringhotel Rüdesheim - www.centralhotel.net
... turistskatter og avgifter
... alle vingårder som blir besøkt
... vinsmakinger
... totalt 3 felles lunsjer og 4 middager inkl. god drikke 
... gondolbane
... båttur på Rhinen
... reiseleder vinjournalist Kjell-Gabriel Hendrichs
... reiseleder sommelier Øyvind Tveit
... buss tur/retur flyplass, vingårder, lokal transport & sightseeing 

NB! Fly tur/retur Norge – Frankfurt kommer i tillegg. 
Ta kontakt hvis det er behov for hjelp til bestilling av flybilletter.

INFORMASJON OG PÅMELDING
VINO CLUB AS v/Kjetil Blomvik
kjetil.blomvik@vinopiemonte.no

(+47) 905 96 754



PROGRAM
 Torsdag 25.05:  REISE/ANKOMST
   Fly til Frankfurt, ordnes av den enkelte. Reiseleder tar direktefly fra Oslo kl. 13:00  
   med SAS/Lufthansa og lander på Frankfurt Flughafen kl. 15:05. Lunsj på egenhånd.
   16:00 - Bussavgang fra Frankfurt lufthavn, til Deidesheim i Pfalz
   17:30 - Innsjekk Hotel Ritter von Böhl, Deidesheim - https://www.ritter-von-boehl.de/  
   19:00 - Felles middag med god drikke på Leopold Restaurant, Deidesheim
   https://www.von-winning.de/de/leopold-restaurant/

 Fredag 26.05:  SPASERTUR, VINSMAKINGER OG SIGHTSEEING 
   10:00 - Spasertur fra hotellet gjennom vinmarkene fra Deidesheim til Forst (ca. 2 km)
   11:00 - Omvisning og vinsmaking hos Acham-Magin i Forst an der Weinstrasse 
   https://www.acham-magin.de/
   12:00 - Tradisjonell tysk lunsj med god drikke hos Acham-Magins «Gutsausschank»
   14:00 - Spasertur til Deidesheim (ca. 2 km i flatt terreng)      
   16:00 - Frivillig omvisning og vinsmaking hos Weingut Von Winning, Deidesheim
   https://www.von-winning.de/de/ - Tid på egenhånd
   19:00 - Felles middag & god drikke på «Gutsküche» Georg Siben Weingut, Deidesheim
   https://weingut-siben.de/
 

 Lørdag 27.05:  SIGHTSEEING OG VINSMAKINGER
   09:30 - Utsjekk og bussavgang fra Deidesheim nordover gjennom Rheinhessen  
   10:30 - Omvisning og vinsmaking hos Weingut Dreissigacker, Bechtheim 
   https://dreissigacker-wein.de/  
   13:00 - Felles lunsj med god drikke på restaurant i området
   Etter lunsj avreise til Rüdesheim am Rhein med en snarvisitt innom ikoniske Schloss  
   Johannisberg. Kanskje den mest historiske av alle tyske vineiendommer. Av mange  
   regnes den å være «fødestedet» til riesling-druen. De har laget vin i over 900 år og i  
   kjelleren hviler viner tilbake til 1700-tallet! - https://schloss-johannisberg.de/ 
   Innsjekking på Central Hotel Ringhotel Rüdesheim - www.centralhotel.net
   19:00 - Felles middag med god drikke på hotellets restaurant i Rüdesheim

 Søndag 28.05:  GONDOLBANE, SPASERTUR, SIGHTSEEING OG VINSMAKINGER
   10:00 - Avgang til gondolbanen fra Rüdesheim sentrum over vinmarkene og opp til  
   et flott utsiktspunkt; Niederwald Denkmal, med fantastisk utsikt over Rüdesheim,  
   Rhinen og landskapet rundt. Vi spaserer videre til nabolandsbyen Assmannshausen,  
   kjent for sine flotte rødviner på Pinot Noir-druen (kjent under navnet Spätburgunder  
   i Tyskland). Ca. 1,5 times lett spasertur, før vi tar en stolheis ned til landsbyen. 
   https://www.niederwalddenkmal.de/
   https://www.seilbahn-ruedesheim.de/touren/assmannshausen-tour/ 
   13:00 - Felles lunsj med god drikke på restaurant i Assmannshausen
   Etter lunsj blir det båttur på Rhinen tilbake til Rüdesheim
   17:00 - Frivillig omvisning med vinsmaking hos Weingut Georg Breuer, Rüdesheim
   19:00 - Felles middag Weingasthaus Rüdesheimer Schloss, Rüdesheim
   https://www.ruedesheimer-schloss.com/weingasthaus

 Mandag 29.05:  HJEMREISE
   12:00 - Utsjekk og avreise fra hotellet til flyplassen i Frankfurt med ankomst kl. 13:00
   Reiseleder flyr direktefly med SAS kl. 16:05, med ankomst Gardermoen kl. 18:00. 

      Fly ordnes av den enkelte. 

    Forbehold om at mindre endringer i programmet kan forekomme. 



GUIDER

REISELEDER SOMMELIER ØYVIND TVEIT ...(mobil nr +47 95434490)
Øyvind er daglig leder og medeier i Vino Bar, Ålesund og vinfaglig leder i Vino Piemonte AS. Øyvind har 
vært lidenskapelig opptatt av vin i mer enn 30 år og er også godt kjent innen vinens verden etter utallige 
turer til verdens vinområder. Han har lang erfaring som vinkonsulent, foredragsholder og vinskribent.

REISELEDER KJELL-GABRIEL HENDRICHS ...(mobil nr +47 90196322)
Kjell-Gabriel fra Asker, har en av landets facebook-sider innen vin med flest følgere, er vinanmelder 
for Nettavisen og har egen podcast (Kjells Vinkjeller). Han bedømmer viner hver dag og er med i flere 
smakspanel, både i Norge og internasjonalt. Kjell-Gabriel er godt kjent i Tyskland og har i mange år reist til 
flere av verdens vinområder. Han forteller entusiastisk om vinene og områdene og har bachelor i historie, er 
tidligere Sølvgutt og er medlem i 90-tallsbandet Infinity. 

NOEN PRODUSENTBESØK 

WEINGUT ACHAM-MAGIN, FORST ...(https://www.acham-magin.de/)
300 års vinhistorie! Beliggende i landsbyen Forst an der Weinstrasse, 2 km. fra Deidesheim. Acham-Magin 
eier parseller i noen av Tysklands aller beste og mest berømte vinmarker, så som Kirchenstück, Pechstein, 
Ungeheuer m.fl., og tilstreber å lage viner som reflekterer de ulike typene jordsmonn som her finnes. 

WEINGUT VON WINNING, DEIDESHEIM ...(https://www.von-winning.de/de/)
Etablert i 1849, og har i likhet med manga andre tyske topp-produsenter gjennomgått en betydelig 
kvalitetsheving de siste 20 år. Hovedfokus: tørre hvitviner med fokus på vinmarkskaraktér. Rieslingdruen 
er utvilsom konge også her, men de lager fremragende viner av de «internasjonale» druene Sauvignon Blanc 
og Chardonnay. Norges mest solgte hvite bag-in-box (Wongraven Morgenstern Riesling) kommer herfra.

WEINGUT DREISSIGACKER, BECHTHEIM ...(https://dreissigacker-wein.de/)
Jochen Dreissigacker har driftet sine vingårder biodynamisk i Bechtheim og Westhofen sammen med sin 
familie og team i mer enn 15 år med fokus på å produsere viner med langt lagringspotensial. 

WEINGUT GEORG BREUER, RÜDESHEIM ...(https://www.von-winning.de/de/)
Etablert i 1880 – i familien Breuers eie siden tidlig 1900-tall. Daværende eier og leder Berhard Breuer var 
gjennom 1980- og 1990-tallet nærmest for en ambassadør å regne for den nye stilen av tørre riesling-viner 
med fokus på vinmark/terroir. Etter Bernhards tidlige død overtok hans datter Theresa ansvaret bare 20 år 
gammel, noe hun hun har lyktes særdeles godt med. Breuer tilhører i dag eliten av tyske produsenter.

   Ta med gode sko og klær etter værmeldingen. 

  Ta kontakt snarest for spørsmål og booking! Husk å sjekke utløpsdato på passet!


