
 

 

Vinrejse til Alsace 

9. til 13. maj 2018 

Kære rejsegæster! 

Det endelige program for Alsaceturen er nu færdigt. Vi synes selv, det er blevet rigtig godt, og der 

venter os alle en god oplevelse. 

Jeres ”værktøj” til turen er en proptrækker samt et glas. Begge dele udleveres til alle ved rejsens 

begyndelse. Glasset forventes at være rengjort hver dag inden bussens afgang, og skulle det imod 

forventning ikke være tilfældet, er det en ”ommer” 

 

9. maj. kl. 06:00 Afrejse fra Kolding sygehus ved den gamle hovedindgang i moderne 

turistbus. 

Al forplejning på turen til Colmar er for egen regning. 

 kl. 09:00 Køre-hviletidspause – hvorefter turen fortsætter sydpå med ophold 

hver 3. time. 

 kl. 10:00 Dagens ”morgendrue” (lidt forsinket) 

 kl. 12:30 En times frokostpause 

 kl. 15:30 Tysk Vinsmagning i bussen under kørslen 

 kl. 20:00 Forventet ankomst til Colmar. 

Der tjekkes ind for 4 nætter på: 

Hotel Le Colbert 

2 Rue des 3 Épis, 68000 Colmar, Frankrig 

Telefon: +33 3 89 41 31 05 

Aftenen er til fri disposition. For de, der ønsker det, vil Erik Helk og jeg 

guide jer ind til centrum (ca. 300 m). Vi samles foran hotellet ½ time 

efter tjek ind. Præcist klokkeslæt vil blive oplyst ved ankomst til 

hotellet. 

https://www.google.dk/search?biw=1366&bih=599&q=p+tit+dej+h%C3%B4tel+le+colbert+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwi4tITajq7UAhVLIpoKHQuiC9EQ6BMIwQEwEA


 

 

10.maj. kl. 09:00 Afgang fra hotellet. - Dagens ”morgendrue”! 

Vi kører mod Wintzenheim, hvor vi kl. 10:00 skal til vinsmagning hos  

Josmeyer, der er blandt de ti bedste vinhuse i Alsace. 

Celine Meyer vil guide os igennem en særdeles elegant vinsmagning, 

som vi kan glæde os til.  

Efter denne oplevelse kører vi til Riquewihr, hvor der vil blive lejlighed 

til en lille spadseretur i den kendte middelalderby.  

Kl. 13:00 mødes vi på restaurant La Dime, hvor vi skal spise en dejlig 

frokost incl. drikkevarer. 

 kl. 15:00 Der køres mod Ingersheim, hvor vi skal til en stor smagning hos den 

dygtige vinbonde Bohn. 

Efter denne smagning sættes kursen mod Colmar, hvor aftenen er til 

fri disposition. 

11. maj. kl. 09:00 Afgang fra hotellet. - Dagens ”morgendrue”!                               

Vi kører til Le Ligne (skyttegravsmuseum fra 1. Verdenskrig) 

Efterfølgende køres op i Vogeserne (håber på skyfrit vejr) for at nyde 

en landlig frokostmenu på Ferme Auberge ”Breitzhousen”, et 

kombineret landbrug, mejeri og restaurant, hvor 75% af maden skal 

være hjemmelavet. Et særdeles hyggeligt og uhøjtideligt sted under 

landlige omgivelser og med en sprælsk og morsom vært. Drikkevarer 

inkluderet. 

Efter frokosten kører vi ned fra bjerget i højt humør og lander i byen 

Beblenheim, hvor vi kl. 15:30 skal til smagning hos Bott-Geyl, hvor der 

produceres vine af meget høj kvalitet.  

Efter smagningen returneres til Colmar, hvor aftenen er til fri 

disposition. 

  



 

 

12. maj.  Formiddagen fri. 

 Kl. 12:00 Afgang fra hotellet. Dagens sene ”morgendrue”.  

Vi kører til Wettolsheim, hvor vi kl. 13 skal spise frokost på den 

anerkendte restaurant La Palette – drikkevarer inclusive. 

Efter frokost spadserer vi hen til Domaine Saint-Remy, hvor mine 

nære venner Corinne og Philippe Ehrhart vil forestå en ”final” 

vinsmagning for os. 

Efter endt vinsmagning kører vi tilbage til Colmar for at gøre os klar til 

den store afsluttende ”Gallamiddag” på restaurant Bartholdy. 

Vi mødes kl. 19:30 og spadserer i samlet flok til restauranten. 

Menuen er incl. vine. 

Vi ser alle frem til en festlig og stemningsfuld aften. 

13. maj. kl. 08:00 Afgang fra hotellet. Dagens ”Morgendrue” (koldt vand?) 

Vi kører mod Danmark med de indlagte pauser. Forplejning for egen 

  regning. 

             

 

   

  

 

   

 

     

 


