
Vin og gourmet tur til Spanien  

 24. til 27. september 2015 med besøg på 3 vingårde 

Arrangør: Stæhr ApS (Jan Knudsen og Peter Poulsen) 

    

 Foreløbig Program 

24. september 2015 

Kl. 10.00 mødes vi i Madrid på et centralt beliggende hotel. Vi kører i bus til Aranda del Duero og 

spiser områdets udsøgte egnsret. Herefter lidt tid i Aranda del Duero. Når maden og gåturen i 

byen er slut, begiver vi os mod La Vid og bliver indlogeret straks. Vi får en rundvisning på 

bodegaen samt vinsmagning og kl. ca. 21.00 spiser vi en udsøgt middag på vingårdens nye 

restaurant. (www.lagarisilla.es) 

25. september 2015 

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

besøger Bodegas Cómez Cruzado samt en tur i det dejlige Rioja område, herunder frokost og 

besøg hos en anden producent i området. Hen på eftermiddagen kører til tilbage til La Vid  og 

får forhåbentlig tid til lidt hvile. Kl. 21.30 spiser vi middag på Vingården.  

26. september 2015 

Morgenmaden starter kl. ca. 8.30, og efter den er der tid til en lille gåtur. Kl. 11.30 kører vi mod 

Torrelodones, hvor vi spiser en dejlig frokost på La Entrada. Efter maden skal vi besøge Finca Los 

Jarales (www.fincalosjarales.com). Når stemningen er til det, kører vi til vores hotel i Madrid. 

Aften er til fri disposition, og i Madrid er natten lang.  

27. September 2014 

Vi slutter med morgenmad på vores hotel, og det er så tid til at sige farvel efter en fantastisk tur. 

  

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). 

Prisen for turen er max. 4000,- kr. pr person 
 



Vin og gourmet tur til Spanien 

Praktiske oplysninger 

I turen er inkluderet: 

Besøg på 3 vingårde inkl. vinsmagning 

• El Lagar de Isilla, Ribera  del Duero 

• Bodegas Cómez Cruzado, Rioja 

• Producent i Rioja/Ribera del Duero 

 

Alle er D.O. klassificerede bodegaer/områder. 

          Tapas og middag den 24/9. 

Morgenmad, tapas og middag den 25/9. 

          Morgenmad og tapas den 26/9. 

          Morgenmad den 27/9. 

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

2 overnatninger i La Vid og 1 i Madrid.  

 

Al transport, fra vi mødes den 24/9 kl. 10.00 til vi     

ankommer til hotellet i Madrid den 27/9. (Har vores egen 

bus på hele turen inkl. chauffør). 

Tilmelding senest den 1.6.15 og betaling af 
depositum kr.1.000,- og restbeløb den 1.8.15.  

                                                                                  Vi glæder os til en rigtig god tur. 

Tilmelding til  

Jan Knudsen, www.spanskekultvine.dk, Mobil: 4074 8321, Mail: jan.knudsen@live.com eller 

Peter Poulsen, Stæhr ApS, Mobil: 4056 3575, Mail: peter@bropoulsen.dk 

Turen gennemføres ved min 15 deltagere. Maksimum antal deltagere 30. 

Pilar Zapatero, Lagar de Isilla 


