
 
 
 
 

Vin- och sparrisresa Pfalz/Mosel 19 - 26/5 2023 
 
I år är det Ingvar Kyrkander tillsammans med Ängbergs Busstrafik AB som 
arrangerar vinresa för att lära Er mycket om vin samtidigt som vi har det trevligt. 
Sparrissäsongen är i gång vilket bör ge oss upplevelsen med skördarbetare i aktion. 
Utöver Pfalz görs även ett kortare besök i Moseldalen, en av Europas vackraste 
dalgångar där vinodlingarna breder ut sig på de branta terrasserna. 

                           
             Sparris skördas för hand                                       Ingvar på G                             Provning hos Hallenbach 

 
Preliminärt program: 
Dag 1. Fredag 19 maj: Start på morgonen från Skaraborg för att ta oss via Helsingborg - 
Helsingör och Rödby - Puttgarten till Lübeck och Tryp by Wyndham Lübeck Aquamarin 
för övernattning. Gemensam middag.                                                                                Ca 70 mil 
 
Dag 2. Lördag 20 maj: Frukost innan vi tar sikte på Pfalzområdet. Kaffe- och lunch-pauser 
under vägen. Liten introduktion av vin och provning i bussen. Framme i Grosskarlbach och 
hotell Winzergarten intar vi rummen innan det blir gemensam middag.               
                                                               Ca 69 mil 

 
Dag 3. Söndag 21 maj: Mot Obrigheim till Weingut Schmitt. Bernt Weber visar här sin 
relativt nya anläggning innan det blir vinprovning med möjlighet till inköp. Eftermiddagen 
ägnar vi åt sparris och vinvandring i Erpolzheim. Här vandrar man runt bland 
serveringställena och äter sparris, fikar och provar vin. Ingen gemensam middag.          
                                                                       Ca 6 mil 
 
Dag 4. Måndag 22 maj: Vi rullar ut på Deutsche Weinstrasse för att se vinbergen och flera 
av dom 42 vinbyarna längs vägen. Stopp i Deidesheim och Bad Dürkheim. Sparrisskörden 
är igång så vi hoppas träffa på plockare. Vidare till Sausenheim och Weingut Schenk-
Siebert för provning och inköp. Här äter vi även en sparrismåltid som blir dagens middag.     
                         Ca 10 mil 
 
Dag 5. Tisdag 23 maj: Dagen startar mot Speyer och ett teknikmuseum där man kan se 
flygplan, ubåt, bilar m.m. i olika skepnader. Vill man inte gå på museum så finns den ståtliga 
domen och centrum av Speyer är sevärt. På vägen åter stannar vi hos en sparrisodlare, 
Spargel-&Weingut Herbert Müller  som visar arbetet runt sparrisodling. Gemensam 
sparrismiddag hos Müller som avslutning.                                                                        Ca 10 mil 
 
 
 



Dag 6. Onsdag 24 maj: Vi rullar mot Moseldalen och följer floden Mosel till Zell där vi gör 
en vinprovning med inköp hos Weingut Hallenbach. Vidare utmed floden till Cochem och 
hotell Karl Noss för övernattning och gemensam middag.                                           Ca 21 mil 
 
Dag 7. Torsdag 25 maj: Mot Kiel för färja Kiel - Göteborg. Kaffe- och  lunchpauser efter 
vägen.  Gemensam buffémiddag ombord när vi intagit hytterna.                    Ca 62 mil 
 

            
     Moseldalen med härliga vyer Klar sparrismeny                      Sparrisskörd för hand 
 
Dag 8: Fredag 26 maj: Efter frukost ombord anländer vi Göteborg för hemresa med våra 
dyrgripar.                                         Cirka 15 mil 
 
Detta är ingen vanlig turistresa utan en fullmatad VINRESA med mängder av  
information, upplevelser, varierande vinprovningar, sparrismiddagar och möjlighet att få med 
Dig många guldkorn hem.  
Reservation för förändringar i program = vi väljer alltid bästa alternativ för Dig.  
 
 
Pris:  11 250:- 
Ingår: Resa i helturistbuss, hotell (dubbelrum) med 7st frukostar och 6st middagar. Insides 
2-bäddshytt med våningssäng på färjan, vägskatter och färjeavgifter. Samtliga vinprovningar 
med guidning.  
Res. för valutaförändringar. 
 
Bokas vid anmälan: Enkelrumstillägg  1 020:-/pers. + enkelhytt insides 375:-, enkelhytt 
utsides 625:-, golvsängar och insides hytt 100:-/person, utsides med golvsängar 200:-/pers. 
Vinkunnige Ingvar Kyrkander guidar oss. 
 
Anm. till Ängbergs Busstrafik AB  info@angbergs.nu  0322 40287  eller 
ingvar.kyrkander@gmail.com  070 5451405 
  
Anm.avg. 2 000:-/pers. betalas vid anmälan BG 799-6564 = Ängbergs Busstrafik AB. 
Använd konto kopplat till ert betalkort, Visa eller dyl. = där har Du avbeställningsskydd  
                                                                                                               

  
       Vinvandring med mat.                       Och gott vin                       Ingvar i serveringstagen 
 
Vill du veta mer om oss Ängbergs Busstrafik AB? Gå in på www.angbergs.nu    
Vi reserverar oss för programändringar. Vi letar alltid sent till bästa arrangemang   



 
Välkomna hälsar guide Ingvar och  
Ängbergs Busstrafik AB, Sollebrunn 
 


