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Vinnyt nr. 18

November 2011
 

Kæææære vinklubmedlem.

”BONJOUR”
Vi skal på vintur til det skønne Alsace i Frankrig!

16-23. september 2012.
Alsace er beliggende i det nordlige Frankrig, nær den tyske grænse. I Alsace er der  mere solrigt og lunere, med mindre regn end noget
andet sted i nord Frankrig, p.g.a. Vogeser bjergene.

Jaaa, hvad skal man sige!!....som et led i vinklubbens udvikling, eller forsøg på at give medlemmerne ”noget for pengene” har vi nu
arrangeret en vin tur til Frankrig.

Det havde været forståeligt, hvis vi i bestyrelsen havde kontaktet et rejsebureau, og fået dem til
at stå for det hele. Det koster en ”bondegård” at komme på vinrejse, så det gjorde vi selvfølgelig
ikke. Vi gik selv i gang.

Mit udgangspunkt var en vinrejse, jeg deltog i sammen med nogle gode venner i september
måned i år, hvor vi kørte rundt i Alsace. Lige i vinhøsten hvor vi havde en fantastisk uge, med
perfekt vejr og en 23-25 grader varmt. Vi fik lidt sol på næsen, samtidig med det ikke var
varmere, end det var hyggeligt at komme ud og opleve en masse.

Jeg må jo være idiot, for lige hjemkommet fra Alsace, var jeg ikke i tvivl om, at en sådan tur 
også skulle tilbydes SBVinklubs medlemmer. Men hvordan bliver man lige pludselig
vinrejsearrangør?...ja, jeg vidste det ikke. Men det var jo bare med at gå i gang.

Det har været vigtigt for mig, at holde prisen nede, så vi kan få mange med. Der er jo ikke et
selskab bag, som skal tjene en formue. Det er Sbvinklub, som skal have rejsen til at ”gå i nul”.

Vi kører til Alsace i en dejlig bus med mini køkken, køleskab, toilet, klimaanlæg, CD, DVD-afspiller.  Det er en god ide, at medbringe 
hovedpude og et lille tæppe, så du kan få et par timer ”på øjet”

Bussen står til vores rådighed hele ugen, sammen med to chauffører, som er et par hyggelige ”fætre” Det giver os mulighed for at komm
meget omkring, og opleve området. Vi skal bare sige, hvor vi vil køres hen.

 

 

 

 

 

 

 

Coop Danmark vil sørge for
nogle dejlige smagninger hos deres samarbejdspartnere i området bl.a. Arthur Metz.
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Bussen skal også til Colmar med kvarteret ”lille Venedig” ….Hunawihr en uspoleret vinby....Riqnewihr en bilfri perle....Den hyggelige
Neuf-Brisach…Haut- Koenigsburg som ligger i 800 meters højde, med udsigt over Alsace-dalen… Vi skal selvfølgelig også opleve
Strasbourg…og så skal vi bruge en masse tid på vinruten i Alsace, der er bare så kønt. Selve dagsprogrammet er selvfølgelig ikke fastl
endnu. Men det skal være hyggeligt og afslappende. Der skal også være tid til at gå på ”opdagelse” på egen hånd. Der skal selvfølgelig
også shoppes.

Er der nogle med nogle gode ideer, modtages disse gerne. Lidt
aftenunderholdning kunne også være sjovt. 

 

 

 

 

Men først og fremmest skal vi bo i Eguisheim. En af de berømteste vinbyer i Alsace, der er bare så hyggeligt. Vi har reserveret værelse
med ½ pension på Hostellerie du Pape. Hotellet ligger lige for enden af det stenbelagte hovedstrøg i fredelige omgivelser. Vi skal altså
bare lige uden for døren, så er der masser af vinbutikker og restauranter o.s.v.

Jeg har spist én gang på hotellet, da var mad og betjening i top.

Maden og vinen er tæt forbundet, som ingen andre steder i verden. Den
gastronomiske kultur i Alsace er ualmindelig rig. Samtidig har man jo de 7
druetyper i området, som passer så godt til maden.

Prisen for denne dejlige rejse er kun 4900,- kr. Det er utroligt billigt, da
vinrejser normalt er meget dyre.

Da vi selvfølgelig ikke er medlem af rejsegarantifonden, skal du selv have
forsikringerne i orden.

I Bussen på vej til Alsace serverer vi sandwich, øl, vand, kaffe, kage, slik, så du
bliver rigtig forkælet.

Jeg vil forsøge at finde nogle personer, som mod passende betaling, vil servicere os i bussen frem og tilbage. Brygge kaffen og komme
rundt med forplejningen, med passende mellemrum.

Da vi i klubben næsten er 400 medlemmer, forventer vi mange tilmeldinger, da prisen er billig og oplevelserne forhåbentlig er mange. 
er kun for medlemmer, men er man ikke medlem, skal der trods alt kun 200- kr i indmeldelse og kontingent, før man kan komme med.

Du skal i første omgang tilmelde dig og så vil vi kræve 4900,- kr. op senere på året.

Tilmeld dig gerne hurtigt, så du er sikker på at komme med. Det bliver hyggeligt.

Du skal have lidt lommepenge med til drikkevare, samt måske til lidt frokost. I rejsens budget har vi taget højde for uforudsete udgifter
Da vi ikke kan se, hvad disse skulle være, vil der måske være mulighed for nogle små overraskelser undervejs!

Bestyrelsen er meget spændte på, om vi fremover skal på en årlig vintur.

Læs mere om Alsace på Internettet. Du vil virkelig blive inspireret, og opsat på at komme af sted. Området er kønt og dejligt. Og så lig
høsttiden.

Har du kommentarer til vinklubbens første vinrejse, må du meget gerne skrive på vinklubbens debatside. Det ville være dejligt, at høre
mening.

Kan du lide at komme ud at rejse…..så er det nu, du skal slå til.

Med venlig hilsen

Peder Rasmussen

Sbvinklub.
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