
 

 
 
 

 
Vinresa - Franken  17 – 22/5 2022 
(Smärre ändringar kan göras) 

 
 
Tisdag 17 maj   
Avresa från Landskrona via Rödby – Puttgarden med ankomst på kvällen till Fulda. 
Övernattning och gemensam middag på Hotel zum Ritter.  

Onsdag18 maj 
Efter frukost och halvannan timmes resa når vi Iphofen med besök hos Weingut Hans 
Wirsching. I Iphofen äter vi lunch på Zehntkeller. Därefter åker vi till Rödelsee för provning 
på Weingut Weltner, innan vi checkar in på Hotel Am Torturm Volkach. Det blir gemensam 
middag på kvällen i Gasthaus zum Schwane i Sommerach. 
 
Torsdag 19 maj 
I dag ska vi bege oss till Churfranken. På förmiddagen beger vi oss till Bürgstadt där vi 
besöker kultproducenten Rudolf Fürst för att efteråt intaga lunchen i Weinhaus Stern. Vi 
stannar kvar i Churfranken och besöker på eftermiddagen Weingut Steintal i Klingenberg.  
Kvällen fri. 
 
Fredag 20 maj 
Dagen startar med vinvandring med utgångspunkt från Vogelsburg nerför det kända 
Lumpläget i Escherndorf tillsammans med Mikael Fröhlich. Efter vinprovning serveras vi 
en Brotzeit (bröd och kallskuret) hos familjen Fröhlich. Vi återvänder sedan till Volkach för 
att sen eftermiddag besöka Weingut Glaser Himmelstoss i Northeim/Dettelbach.  
Kvällen tillbringar vi i  Marktbreit och restaurang  Zum Alter Esel där vi serveras en fyra 
rätters måltid. 
 
Lördag 21 maj 
Vi åker till Randersacker och besöker på förmiddagen Weingut Schmitt´s Kinder. Därefter 
åker vi in till Würzburg för att på egen hand tillbringa några timmar i den vackra och 
historiska staden. Vi återvänder till Volkach på eftermiddagen. Tidig kväll gör vi ett besök 
hos Weingut Max Müller i Volkach. Dagen avslutas med gemensam måltid på Restaurang 
Lilie i Volkach. 
 
Söndag 22 maj  
Efter frukost lämnar vi Volkach och kommer till Landskrona på kvällen med en buss 
fullastad med bocksbeutelflaskor och minnen. 

 
 
Lite fakta: 
Pris 14700 kr Enkelrumstillägg 1000 kr 
I priset ingår bussresa helturistbuss (Veinge Buss),  färjeöverfarter , fem övernattningar i 
dubbelrum med frukost, alla vinprovningar, tre luncher, 4 middagar (inklusive drycker från och 

med dag 2), vinguide och reseledare (Kaj Ströberg) 
(Min 20, max 25 deltagare) 
Resegaranti -Kammarkollegiet 
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