
Explore Vin og gourmet tur til Spanien   

5. til 8. april 2018 med besøg på 4 vingårde  

Arrangør: Stæhr ApS/Spanske kultvine.dk ved  

Peter Poulsen & Jan Knudsen   

 

 

 

 

 

 

 Foreløbigt Program for Vores Non profit Explore vintur 

5. april 2018  

Kl. 10.00 mødes vi i  Madrid.  Herfra kører vi med bus til Arranda del Duero og spiser 

frokost. Herefter til La Vid /indlogering på Lagar´s Hotel, hvor der er vinsmagning eller 

en gåtur i vinmarkerne ca. 10. km med lidt smagning undervejs (kun for dem som har 

gode ben og med kondisko) . kl. ca. 21.00 spiser vi en udsøgt middag på vingårdens nye 

restaurant. (www.lagarisilla.es)  

         6. april 2018  

Efter morgenmaden er der sightseeingtur i området. Vi fortsætter turen og kører til 

Bodegas Virgen De La Asunción i Ribera del Duero (www.virgendelaasuncion). I området 

spiser vi frokost.  Herefter forsætter vi til Bodegas Verdeal, Rueda  

(www.bodegasverdeal.com) Hen på den sene eftermiddag kører vi  til Valladolid,  hvor vi  

indlogeres på Hotel. Ved 21.30 tiden spiser vi tapas i Byen.   

         7. April 2018  

Morgenmaden starter kl. ca. 9.00, og herefter går turen mod vinområdet Rioja, hvor vi 

skal besøge vingården Gómez Cruzado.    Vi spiser frokost i området.  Herefter vil vi finde 

et godt Hotel i Logrono.   Om aften Tapas i de små gader i byen. Efter et par tapas er 

resten af aften til fri disposition.     

8. April 2018  

Vi starter med morgenmad kl. 09.00, herefter er der mulighed for en lille gåtur, 

hvorefter vi kører til Madrid.  Undervejs spiser vi lidt tapas, inden vi senest er fremme i 

Madrid kl. 15.00 og en dejlig tur er slut. 

 

 



turen er inkluderet: 

Besøg på 4 vingårde inkl. vinsmagning 

• Bodegas Virgen, Ribera del Duero 

• Bodegas Lagar de Isilla, Ribera del Duero 

• Bodegas Verdeal, Rueda 

• Bodegas Gómez Cruzado, Rioja 

Alle D.O. klassificerede områder. 

Tapas og middag den 5/4. 

Morgenmad, tapas og middag den 6/4 

Morgenmad, tapas og middag den 7/4 

Morgenmad og tapas 8/4. 

Inkl. drikkevarer (Vin/vand/øl) til tapas og middag. 

3 overnatninger  

Al transport, fra vi mødes den 5/4 til vi ankommer  til  Madrid den 8/4. 

Pris max kr. 5.000,- p.p i dobbeltværelse  

Vi ser frem til en rigtig god tur. 

Begrænset antal pladser, max 16 pladser 

 
  Ret til ændringer forbeholdes.   (Her er vi ramt ind i den spanske 

mentalitet, hvor en bekræftelse bare indeholder et: Vi   glæder  os til at se 

jer).    

 

Pilar   Zapatero,   Lagar   de   Isilla   
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