
Vin i Wien, 7-11 september 2018 

 

Dag 1, fredag 7 september, Stockholm-Wien 

Flyg från Arlanda till Wien (vi landar vid 12.05) där vi installerar oss på Star Inn Hotel 

Premium Wien som ligger mitt i centrum. Eftermiddagen tillbringar ni på egen hand och har 

då tid att titta runt i den vackra staden. På kvällen åker vi buss till stadsdelen Nussdorf där 

de s k Heurigen ligger, vingårdar mitt i stan. Vi äter middag och provar det traditionella vinet 

på Heurigen Schübel-Auer, en av de äldsta i Wien.  

 

 

Dag 2, lördag 8 september, Wien-Wachau-Kremstal-Kamptal-Wien 

En dag fullspäckad med vingårdsbesök!  

 

Efter frukost styr vi kosan mot Wachau där Riesling och Grüner Veltliner regerar och där 

många av Österrikes absoluta toppviner produceras. Vi besöker vingården Tegernseerhof och 



har vi tur får vi se lite av hur skörden går till. Därefter fortsätter vi till Kremstal där vi besöker 

en liten vingård där man arbetar helt ekologiskt. Vinmakarna på Geyerhof heter Josef och 

Maria och gården har funnits i familjen sedan 1600-talet. 

Efter en god lunch längs vägen avslutar vi dagens vingårdsbesök i Kamptal, hos Weingut 

Rabl. Här gör man vitt, rosé och rött och producenten är ganska välkänd i Sverige (för oss 

som brukar dricka österrikiskt). Kanske lätt på sniskan återvänder vi till Wien där ni 

spenderar kvällen på egen hand, varför inte passa på att äta en äkta Wienerschnitzel på 

någon av stadens alla restauranger? 

Dag 3, söndag 9 september, Wien-Ratsch 

Efter frukost lämnar vi Wien och åker buss ner emot Südsteirische Weinstrasse där vi ska 

tillbringa två nätter på Ratscher Landhaus ”mitt i spenaten”, med vinrankor så långt man ser i 

ett sagolikt vackert landskap precis på den slovenska gränsen. För att vi inte ska svälta ihjäl 

stannar vi på vägen för lunch på en familjeägd restaurant i Berghausen där vi äter traditionell 

mat och sköljer ner den med lokalt vin. Väl framme på hotellet finns tid att koppla av, kanske 

ta ett dopp i poolen om vädret tillåter? 

 

På kvällen vankas middag och vinprovning på en fantastisk restaurang med utsikt över i stort 

sett hela området, Gasthaus Tscheppe mit Heinz Preschan. Heinz har vunnit många priser för 

sin utsökta mat. 

Dag 4, måndag 10 september, Südsteirische Weinstraasse 

Äntligen dags att snöra på oss vandringsskorna och ge oss ut på en promenad bland 

vinrankorna, med GPS, så vi inte går vilse (som jag gjorde när jag var där och rekade i 



augusti). Vi kommer säkert se hur det skördas för fullt på förmiddagen och vår vandring tar 

oss så småningom till dagens lunch på Dreisiebner Stammhaus där man specialiserat sig på 

rökt mat. Och vin… Bussen kör oss sedan till en gård där vi får se hur tillverkningen av 

kurbiskernöl går till. Pumpakärnsoljan är grön och används flitigt i österrikisk matlagning, 

speciellt i Steiermark där vi nu befinner oss. 

 

 

Eftermiddagen och kvällen tillbringar vi hos bröderna Hannes och Ewald Zweytick som har 

sina vingårdar inte långt från vårt hotell. Ewald är Österrikes svar på den amerikanske 

vinmakaren Charles Smith kan man säga. Vi får prova en herrans massa vin och vi kommer 

även att avnjuta resans sista middag här i deras Stuberl. En riktigt härlig avslutning på resan! 

Mätta och glada kommer vi förmodligen stupa i säng när vi väl är tillbaka på hotellet. 

 

Dag 5, tisdag 11 september, Graz-Stockholm 

Vi äter frukost och vinkar adjö åt vår nya favoritplats, bussen kör oss till Graz varifrån vi 

flyger till Stockholm via Wien. Vi landar på Arlanda kl 15.15, och innan vi skiljs åt bokar vi 

upp ett datum för återträff!!! 

 



 

Vad kostar det och hur anmäler jag mig? 

 

Resans pris är 14 495 kr per person och då ingår: 

- Flyg tur och retur 

- All transfer på plats i Österrike 

- Fyra hotellövernattningar i dubbelrum med frukost (enkelrum mot tillägg) 

- Tre luncher med vin 

- Tre middagar med vin (en även med vinprovning innan) 

- Minst fyra vingårdsbesök med vinprovningar 

- Fyra dagar av störtskönt häng med nya urhärliga människor 

En anmälningsavgift om 3 500 kr per person ska betalas senast 31 januari, först när den är 

betald är din anmälan bekräftad. Resterande belopp betalas sedan den 15 juni. 

För anmälan maila: 

Anna Henningsson: vinprovning@sommelierskan.se 0733873617 (Sommelierskan) 

Ann-Sofie Råssjö: ann-sofie.rassjo@nygrenlind.se 0733446441 (Resebyrå Nygren & Lind) 

 

Resan är ett samarbete där Nygren & Lind står för alla bokningar av flygbiljetter, 

transferbussar osv och Sommelierskan ansvarar för vingårdsbesöken samt agerar guide under 

resans gång. 

 

Häng med, det blir oförglömligt!!! 
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