24 – 28 september 2019
Baskien, Rioja och Navarra – en resa till livets goda.
Följ med oss på resan till några av Spaniens norra vindistrikt!
Det har hänt mycket inom vinnäringen i Rioja och Navarra de senaste åren.
Vi besöker några riktigt intressanta producenter såsom: Bodegas Amezola,
Viña Emiliano, Bodegas Tierra, Bodegas Baigorri, Bodegas Irache m.fl.
I Baskien, där vi bekantar oss med de speciella vinerna vita Txakoli-vinerna.
Vi flyger till Bilbao och bor på ett mycket bekvämt litet hotell, som
är centralt beläget i Logroño, huvudorten i Rioja. Restauranger som vi
tillsammans med våra vinproducenter i området valt ut, dukar upp regionala
delikatesser. En kväll ägnas åt de pittoreska pinchosbarerna i Logroño.
I slutet av september pågår ännu skörden och vi får se hur de ädla druvorna
tas omhand och förvandlas till njutbara viner.
Tack vare våra kontakter med producenter i området blir VinContorets
resor unika och besöken exklusivt skräddarsydda just för oss. Men kom
ihåg, för att resa med oss behövs inga förkunskaper, endast en stor
portion nyfikenhet på livets goda!
Resan arrangeras i samarbete med First Class Travel, som är teknisk researrangör.
VinContoret ansvarar för allt på plats i Spanien.
Varmt
välkomna!

Program

Tisdag 24 september
Flyg avgår från Landvetter/Linköping/Arlanda till Bilbao.
På flygplatsen möter personal från VinContoret upp och vi tar den chartrade bussen
mot Guernica och vingården Itsasmendi. Här produceras det för Baskien
karaktäristiska Txakolivinet. Ett lätt fruktigt vitt vin som dricks till de olika pintxos
som serveras på de små trevliga barerna överallt i Baskien.
Vi intar här vår lunch och om vädret tillåter en liten vingårdsvandring i de vackra
omgivningarna.
Bussen tar oss sedan söderut till La Rioja och dess huvudort Logroño där vi
checkar-in på Hotel Calle Mayor. Hotellet är en riktig pärla inne i gamla sta’n.
Här har du nära till allt som staden har att erbjuda.
Vi hinner koppla av lite efter incheckningen, innan middagen inne i Logroño
väntar oss.

Onsdag 25 september
Efter välbehövlig vila åker vi ett par mil med bussen till vårt första möte med
en Riojaproducent. Mellan städerna Logroño och Haro ligger Bodegas Amézola som
ägs och drivs av systrarna María och Cristina de Amézola Downes.
Här görs högkvalitativ Rioja i modern stil. Vi får en ordentlig genomgång med provning
av deras produkter.
Efter besöket åker vi in till Haro och intar vår lunch på restaurang Terete.

Efter lunch på väg tillbaka till hotellet gör vi besök hos producenten Bodegas Tierra
I byn Labastida utanför Haro. En inovativ vinmakarfamilj sedan flera generationer
driver denna Bodega i mycket pittoreska lokalerl
På kvällen går vi till restaurang La Galería för att inta vår gemensamma midag.

Torsdag 26 september
Bussen hämtar oss efter frukost och vi tar oss mot Bodegas Viña Emiliana, en mindre
familjeägd vinproducent i distriktet Rioja Alavesa. Här görs kraftfulla Riojor i fruktig stil.
Vingården ligger vackert alldeles intill floden Ebro.

Mot lunch tar vi oss till Bodegas Baigorri och börjar med en rundvandring i
den mycket moderna anläggningen. Efter visning blir det en större lunch
med ett flertalet viner från Baigorri i den vackert belägna restaurangen med
utsikt över vinfälten.

Efter denna upplevelse för öga och gom åker vi
tillbaka till hotellet för lite avkoppling.
Då vi intagit en riklig lunch, så är kvällen fri.
Det passar då bra att på egen hand slinka in på
någon av de mängder av pinchosbarer som finns
utmed gatan Calle del Laurel (ca 300 m från vårt hotell)

Fredag 27 september
Idag bär det av österut till Navarra. Vi börjar med att besöka Bodegas Irache
i Ayegui. Det ligger bredvid klostret Santa Maria de Irache utmed den berömda
pilgrimsleden ”El Camino de Santiago”.
Här kan pilgrimerna få en klunk vin ur vinfontänen som Bodegas Irache laddar
med nytt vin varje dag.
Ja nu kommer vi ju inte bara
testa detta väldigt enkla vin, utan
givetvis kvalitetsvinerna såsom bl. a.
deras Reserva och Gran Reserva.
Vi fortsätter bort mot Pamplona och
Får en kombinerad lunch (pintchos)
och vinprovning på Bodegas Otazu.

Bussfärden går sedan tillbaka till Logroño. Kvällens middag intar vi på
La Cocina de Ramón i Logroño centrum.

Lördag 28 september
Efter en lite senare frukost checkar vi ut och tar bussen några mil norrut till
Rioja Alta-producenten Bodegas Hermanos Peciña. Mikel Martinez visar oss runt
och besöket avslutas med en vinmakarlunch i deras rustika mat- och provningslokal.
Till rätterna serveras ett flertal av producentens viner.

Detta blir vårt sista besök på denna resa. Färden går så mot flygplatsen i Bilbao och
flygen som tar oss tillbaka hem.

Reservation för programändringar

Information och viktiga datum
Pris:

17 995 kr inklusive moms per person i dubbelrum.

(med reservation för ev. förändrade flygskatter under 2019)

Detta ingår i priset:
Flyg från Landvetter,Linköping eller Arlanda to r.
I resan ingår helpension, det vill säga frukost, lunch och middag
(dag 1 ej frukost, dag 3 och 5 ej middag)
Drycker ingår till samtliga middagar (4 - 5 rätter och ett flertal olika viner).
och luncher (2 – 3 rätter och några olika viner).
Samtliga transporter med chartrad buss i Spanien under hela resan.
Entréavgifter, guidningar och provningar.
4 övernattningar på 4-stjärnigt hotell i dubbelrum.
Reseledare från VinContoret och lokala guider.
Platsantalet är strikt begränsat till 26 personer.

Enkelrumstillägg:

3 000 kr

Avbeställningsskydd:

350 kr (betalas i samband med anmälningsavgiften)

Anmälningsavgift:

2 000 kr (avräknas från totalsumman 17 995 kr)

Anmälan sker till First Class Travel, på telefon 040-45 29 90 eller till sandra@firstclasstravel.se
Ange vid bokningen:
Korrekt för- och efternamn enligt pass. Flygbolaget kräver korrekt stavning i flygbiljetten
Kontaktuppgifter, adress, tel. och e-postadress
Val av rumstyp enkel-/dubbelrum
Om avbeställningsskydd önskas
Eventuella matallergier
Efter att du anmält dig/er till First Class Travel får du en faktura på anmälningsavgiften.
När den är betald är din/era platser garanterade.
Sista datum för inbetalning av resterande belopp (15 995 kr + ev. enkelrumstillägg)
är 15 augusti 2019.
First Class Travel tillämpar Konsumentverkets allmänna villkor för paketresor.
För mer information: www.konsumentverket.se
Frågor om reseprogrammet, boendet, måltider etc besvaras av
VinContorets Lennart Grimsholm 010 – 490 27 90 eller på resa@vincontoret.se
Information om flygtider på nästa sida.

Flygtider för utresa 24 september resp hemresa 28 september
Landvetter Ut:
KL1152 GOT - AMS 06:10 - 07:40 + KL1685 AMS - BIO 09:15 – 11:20
Hem: KL1688 BIO - AMS 17:30 – 19:30 + KL1163 AMS - GOT 21:15 – 22:45
Linköping

Ut:
KL1178 LPI - AMS 06:05 – 07:50 + KL1685 AMS - BIO 09:15 – 11:20
Hem: KL1688 BIO - AMS 17:30 – 19:30 + KL1163 AMS – LPI 21:00 - 22:45

Arlanda:

Endast möjligt med avresa måndag 23 september och övernattning på
hotell vid Bilbaos flygplats. VinContoret bokar hotell om så önskas.
Då tillkommer 500 kr/pers för del i dubbelrum.
Ut:

KL1116 ARN - AMS
KL1689 AMS - BIO

17:30 – 19:35
20:35 - 22:45

Alternativt:

KL1108 ARN – AMS
KL1686 AMS – BIO

11:30 – 13:35
14:20 – 16:25

Hem: lördag 28 september:

KL1688 BIO - AMS
KL1121 AMS - ARN

17:30 – 19:30
20:50 - 22:55

måndag 23 september:

