
 
 
 
 

VINRESA TILL ALSACE 

med möjlighet till golf 
 

Alsace – det vita vinets förlovade land 
Alsace är ett litet vindistrikt i nordöstra Frankrike på gränsen mot Tyskland. 
Här framställer skickliga vinmakare vita kvalitetsviner. Vindistriktet är ca 150 
km långt och 5 km brett. På denna yta skapas årligen 150 miljoner flaskor vin. 

Medlemskommittén i Allerum Golfklubb undersöker nu intresset för ett besök i detta 
spännande landskap. Under guidning av Matz Svensson besöker vi ett antal vingårdar där vi 
provar vin samtidigt som vi får ta del av hemligheterna bakom det goda vinet. Vi fokuserar på 
vin med kommer också i mån av intresse boka in 3 halvdagar (fm) för golf på några 
näraliggande banor för de resenärer som vill ha kombinationen vin och golf. 

Alsace är en mycket vacker del av Frankrike och har en intressant månghundraårig historia 
som gränslandet mellan de två europeiska stormakterna Tyskland och Frankrike. Var man än 
befinner sig känner man historiens vingslag. Utöver vinprovningarna finns det för dem som 
inte vill spela golf möjligheter att besöka pittoreska byar eller vandra på markerade leder 
genom vinfälten. Vi behöver väl inte nämna att god mat och dryck nästan alltid finns bakom 
närmsta krök. 

Följande gäller för resan: 
• Datum: 17 – 22 september med den 22:a som hemresdag. 
• Du reser på egen hand till Alsace med bil, flyg eller tåg. Vill du köpa vin för att ta hem 

rekommenderas bil eller tågresa. 
• Vi möts i den medeltida staden Riquewihr den 17/9. Här kommer det finnas boende 

bokat för tiden 17 – 22 september. 
• Vi förbokar golfen för de som anmält intresse för detta. 
• I den mån vi behöver fordon för förflyttningar hyrs dessa på plats. Vi turas om att köra. 
• Var och en står för sina res-, mat-, golf- och boendekostnader. Kostnader för 

transporter på plats delar vi på. 

Intresseanmälan 
Vi vill att du senast den 31 mars anmäler ditt intresse för deltagande i Alsaceäventyret. Ange i 
vad mån din anmälan avser enbart vin eller kombinationen vin och golf. Anmälan är inte 
bindande ännu och den görs till matz.svensson@telia.com. Hit kan du också skicka de frågor 
du vill få svar på. 

 

Medlemskommittén 


