Vinrejse til Cape Winelands i Sydafrika med MARGRÉ
4. november til 13. november, 2018
MARGRÉ & CO tilrettelægger hvert år én specialrejse for et begrænset antal
vinkendere og vinnydere til et af verdens smukkeste vinområder: Cape Winelands i
Sydafrika. I år er det 18. gang rejsen udbydes.
Rejseleder og vinekspert på turen er Karsten Riis, København.
Udsøgte vine, udsøgt mad, udsøgte oplevelser
Rejsen vil ikke blot give deltagerne herlige vinoplevelser, men også et omfattende
indtryk af landet Sydafrika og Cape Town, der af mange opfattes som én af verdens
smukkeste storbyer. Hovedparten af turen tilbringes i landets ældste vinområde
Constantia og i Cape Winelands – Sydafrikas berømte vinregion. Vi gør også en
afstikker til Walker Bay, da vores ambition er at besøge regnbue-landets absolut
førende vingårde.
De 12 vingårde vi besøger
Klein Constantia i Constantia
Buitenverwachting i Constantia
Cape Point Vineyard
Hamilton Russell i Walker Bay
J. C. Le Roux i Stellenbosch
La Motte i Franschhoek
Neil Ellis i Stellenbosch
Neethlingshof i Stellenbosch
Fairview i Paarl
Nederburg i Paarl
Kanonkop i Stellenbosch
Ken Forrester i Stellenbosch
Gastronomi i absolut særklasse
Det sydafrikanske køkken er berømmet og elsket. Kulinarisk venter virkelig store
oplevelser. De fleste steder arrangeres vinsmagningerne med lunch på vingårdenes
udsøgte restauranter eller som picnics under det grønne vinløv et særlig smukt sted.
Særdeles spændende oplevelser
Andre store oplevelser: Taffelbjerget, Victoria & Alfred Waterfront samt Green Market
Square i Cape Town, pingviner i Simonstown, udflugt til Cape of Good Hope.
Afrikaans Taal Monument i Paarl samt hvalkig i den berømte badeby Hermanus.
Alt er inkl - næsten
Vi skal bo 3 nætter på et virkelig godt centralt hotel i Cape Town, nemlig Townhouse
Hotel****, samt 4 nætter på det historiske Eendracht Hotel fra 1876 i Winelands.
Dansk rejseleder/vinekspert, moderne tourbus, alle entreer, alle vinsmagninger, ½
pension: omfattende morgenmad og siden frokost hver dag på vingårdene i
forbindelse med vinsmagningerne er inkluderet.
For mere information: Karsten Riis Tlf. 3051 2274
eller Ib Margré Tlf. 6066 9984

Pris: 20.500 kr.
Rekvirer gerne udførligt program
Eller se det på: www.margre.dk
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