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Exklusiv vinresa till Bordeaux 
tillsammans med Winefinder!
Winefinder har äran att få bjuda in Er till en fantastisk resa till  Bordeaux!

Följ med oss på  en resa helt skräddarsydd för vårt sällskap till Bordeaux och lär känna världens mest högklassiga 
vinregion. 

Några av höjdpunkterna är våra VIP-besök på  de fantastiska vinhusen Haut-Brion, Mouton Rotschild och Cos 
D’Estournel. Här kommer vi att få privata visningar och provsmakningar av deras världskända viner. 

Vi börjar vår resa i Graves vinområdet som är beläget i det södra delen av Bordeaux regionen där Cabernet sauvignon 
trivs som bäst. Vårt första besök blir slottet Smith Haut-Lafittte.

Vi kommer även att tillbringa en hel dag på ”Rive Droite” och besöka de vackra områdena St Émilion och Pomerol, i 
hjärtat av Merlotdruvans rike. Vi kommer även  in i två de mest kända slott i vinvärlden, nämligen Cheval Blanc och 
Angélus.

Utöver våra fantastiska provningar blir det givetvis  utsökta middagar runtom i Bordeaux-regionen och vi avslutar 
resan med en ostronprovning mitt i Arcachon bukten.  En oförglömlig stund!

Vi har under hela resan med oss vår egen vinciceron Frederic Herviér, fransk konnässör och vinodlarättling samt en 
projektledare från NW Production som sköter all logistik på plats.



Vi tar hand om er på resan

Vår ciceron - Frédéric Hervier - Fransk 
konnässör och vinodlarättling - är en duktig 
vinkännare, född i Loiredalen och uppvuxen i en 
fransk vinodlar-familj.

Han har organiserat vin- och champagne-
provningar sedan 2007 både i Danmark och 
Sverige och leder numera Winefinders 
vinprovningar i södra och västra Sverige. De 
senaste 10 åren har Frédéric även varit ciceron 
under ett antal vinresor i bland annat i Italien, 
Spanien, Portugal och  flera regioner i Frankrike. 

För Frédéric är Bordeauxregionen ”La référence” 
i vinvärlden. Utöver de magiska assemblage av 
Cabernet Sauvignon och Merlot som Bordeaux-
vinmakarna åstadkommer är det alltid ett stort 
nöje att besöka och upptäcka den mest 
prestigefyllda vinregionen i världen.

Teresa Werdinius – projektledare

NW Production är sedan 2003 en konferens- och 
eventbyrå som verkar både i Sverige och utomlands.

I alla uppdrag arbetar de efter sina 
värdeord; passion, kreativitet och professionalism. 
En projektledare från NW Production är med på 
resan och ansvarar för all logistik. Teamet har 
kvalitetssäkrat samtliga hotell, restauranger, 
vingårdsbesök,  transfers och aktiviteter



Välkommen till Bordeaux!
Vinregionen Bordeaux är världens bästa vinregion och ligger intill Atlanten i 
Frankrikes sydvästra del i departementet Gironde. Ingen annanstans görs det så 
mycket vin av absolut högsta kvalitet. Detta trots att produktionen är på svindlande 
900 miljoner buteljer årligen - tillräckligt mycket för att regionen självmant kvalar 
in på 10:e platsen på listan över världens största vinproducerande ”länder”. Och det 
är just den här kombinationen - fantastisk kvalitet och hög produktion - som gjort 
Bordeaux till nummer ett och vinerna från regionen till de mest kopierade i 
vinvälden.

Bordeaux har varit känt för sina viner och för sina ”slott” i århundraden - vingårdar 
som kallas för Château oavsett om de har ett slott/herrgård eller inte. Närheten till 
havet och floderna La Garonne och La Dordogne gav och ger inte bara bra 
naturliga handelsvägar utan också ett skyddande tempererat klimat med inverkan 
från Golfströmmen. Det mildrar vintrarna även om vårfrost och för stora mängder 
nederbörd vid fel tillfällen kan ställa till det för odlarna.

Området är stort och täcker 1,5 procent av hela världens vingårdsareal och fyra 
gånger större än Bourgogne. 88 procent av produktionen är rött vin, med en liten 
mängd rosé, följt av torrt och sött vitt och lite mousserande. Många av de berömda 
slotten och vingårdarna är stora (40-100 hektar), särskilt om man jämför med 
vingårdarna i Bourgogne. Men totalt finns det över 10 000 odlare i området och 
många äger bara någon eller några hektar vinmark.



Vinerna görs på druvblandningar från en mängd olika jordmåner. På den 
vänstra stranden av Gironde/La Garonne i Haut Médoc och Graves är 
cabernet sauvignon den dominerande blå druvsorten och den trivs bäst på 
väldränerade grusbäddar där den ger viner med en enorm struktur, rejält 
med garvsyra och smakrikedom. Den backas nästan alltid upp av merlot
och cabernet franc och ibland också petit verdot och malbec.

På den högra stranden är det istället merlot som är den dominerande 
druvsorten vilket ger viner med en rundare och mjukare smakprofil från 
lite mer leriga och sandiga jordar. Men här trivs även cabernet franc som 
du hittar i framförallt Saint-Émilion.

Den historiska klassificeringen 1855 - av vinslotten i Médoc/Haut-Médoc 
är berömd. Inför världsutställningen i Paris rangordnades egendomarna i 
första till femte "cru" eller växtplats med Lafite-Rothschild (premier de 
premiers), Haut Brion (från Graves och enda vinet utanför Haut Médoc), 
Latour och Margaux i den högsta klassen premier grand crus classé
(Mouton-Rothschild kom med först 1973 efter lång lobbying från ägaren 
Philippe de Rothschild). Samtidigt klassificerades också de vita vinerna 
från Sauternes (och Barsac som även de får kalla sig för Sauternes) med 
Château d’Yquem i en egen klass Premier Crus Supérieur som följdes av nio 
Premier Crus (idag elva) och elva Deuxième Crus (idag sexton).

Klassificeringen blev en standard som andra sett upp till och försökt 
kopiera och som fått efterföljare i bland annat Saint-Émilion (1955 och 
senast reviderad 2012), Graves (1953 och 1959) och i klassificeringen av de 
så kallade Cru Bourgeois-slotten - en kategori under Grand Cu Classé i 
Haut Médoc. Däremot finns ingen klassificering i Pomerol. 

Fortfarande gäller klassificeringen i Haut-Médoc och toppvinerna tillhör 
några av de bästa och mest lagringbara i världen. Men långt ifrån alla de 
klassificerade slotten har presterat på topp sedan 1855. Klassificeringen 
har också utmanats. På 1990-talet svepte en våg av "garageviner" över 
Bordeaux - viner som gjordes på mer eller mindre bra mark men av 
tidigare helt oklassificerade eller ganska okända "egendomar" (ofta utan 
slott eller vinkällare så att vinerna ren bokstavligt gjordes i garaget) och 
som plötsligt sålde för lika mycket eller mer än sina aristokratiska 
grannar. Garagevinerna influerades av Le Pin i Pomerol på den högra 
stranden - ett vin som dominerades av merlot och var mjukare, hade högre 
alkoholhalt och var mer fruktdrivet än Médocvinerna och som kunde 
drickas tidigare än motsvarigheterna i Haut-Médoc.



Renaissance Bordeaux****
Vårt boende under vår vistelse i Bordeaux är det moderna och trendiga  

Renaissance Bordeaux beläget i det gamla hamnområdet med 

Garonnefloden och det nya La Cité du Vin som grannar.  Hotellet erbjuder 

även en högt belägen magnifik inomhuspool med en oslagbar utsikt och 

givetvis en rooftop restaurang och bar. Samtliga rum är moderna med  

trådlöst internet, te/kaffebryggare, klädloge samt minibar.  

www.marriott.com/en-us/hotels/bodbr-renaissance-bordeaux-hotel

http://www.marriott.com/en-us/hotels/bodbr-renaissance-bordeaux-hotel


Praktisk information
Pris per person:  29 750 kronor inkl. moms

I priset ingår:

Flyg t/r Köpenhamn el Stockholm till  Bordeaux med Lufthansa:

Avresa Stockholm (via Frankfurt): 06.00 –ankomst Bordeaux 11.55

Avresa Köpenhamn (via Frankfurt): 06.20 – ankomst Bordeaux 11.55

Hemresa Stockholm (via Frankfurt): 18.30 – ankomst Stockholm 23.55

Hemresa Köpenhamn (via Frankfurt): 18.30 – ankomst Köpenhamn 22.20

Boende på hotell Renaissance i Bordeaux 3 nätter, del i dubbelrum

Samtliga 3-rätters luncher och middagar med ackompanjerande vinpaket

1 x exklusiv privat middag med provning på Chateau Pape Clement

Privata besök och samt provningar på samtliga vinhus.

Privat båt samt ostronprovning i Arcachon

Alla transporter i bekväm turistbuss under hela vistelsen 

Ej inkluderat i priset:

Enkelrumstillägg

Dricks för Guide och chaufför. 

Personliga utgifter på hotell, besök och övrig tid 

Mer info:

Https://www.winefinder.se/vinresor/bordeaux

*Resans pris är baserat på minst 18 deltagare, skulle antalet minska kan också priset 
komma att ändras.



KONTAKTA OSS GÄRNA
teresa@nwproduction.se


