
 

 
 
Resor 2021 
 
Osäkerheten kring Covid-19 är fortsatt mycket 
stor och det mest sannolika är att viruset kommer 
att leva kvar under 2021. Vår förhoppning är att 
det under nästa år finns ett verksamt vaccin att 
tillgå för allmänheten. Vi tror och hoppas då att 
resandet kommer att starta upp. Inför nästa år 
erbjuder vi tre olika resor: Årets två inställda 
resor och en resa som går till Tysklands olika 
vinregioner. Där åker vi buss hela vägen till 
skillnad mot de två andra där vi flyger ner till 
resmålen. Resorna kan komma att ändras något i 
tid. 
 
Nästa års resor: 
 
Vinresa till tyska vindistrikten 
Ahr/Saar/Luxemburg/Nahe 4 - 11 
september 2021 (8 dagar) 
 

 
 
Stenstorps Buss tar oss i båda riktningarna 
mellan Sverige och Tyskland och under resan 
övernattar vi på mysiga familjeägda hotell. 
Vinodlingarna i de olika områdena sträcker sig 
längs de tyska och luxemburgska ringlande 
floderna. Resan bjuder på många starka 
naturupplevelser och de små medeltida städerna 
längs floderna inbjuder till besök. 
Ahr räknas som Tysklands rödvinsparadis. 
Druvorna plockas för hand i de branta 
sluttningarna och den höga kvalitén är lönen för 
mödan. 
Saar är ett av de minsta och mest exklusiva 
vinområdena i världen. Området har en 
enastående terroir för Riesling druvan. 
Vinområdet i Luxemburg är Europas näst minsta 
och sträcker sig längs floden Mosel. Nahe har ett 
vackert och växlande landskap med varierande  
 

 
 
 
 
 
klimatförhållande. Vinerna uppvisar 
därmed mycket växlande stilar. 
 
Vi besöker städerna Luxemburg och Trier. 
Trier var under en period, romarrikets huvudstad 
och där finns många historiska lämningar från 
den tidsepoken. 
 
Johanna Strotmann kommer att vara vår guide 
under resan. Hon är uppvuxen i Sverige men bor 
sedan lång tid i Moseldalen. 
Reseledare är Bo Högberg 

 

 
 
 
Abruzzo - Veneto - Bayern 22/9 - 1/10 
2021 (10 dagar) 
 
Abruzzo är ett oexploaterat paradis som ännu 
inte nåtts av turismen men som i alla tider dragit 
till sig nyfikna entusiaster och konstnärer från 
hela världen. Här smeks höga berg och djupa 
dalar av havets salta vindar och jorden är mor till 
utsökt mat och fantastiskt vin i alla nyanser. 
Veneto med Italiens största insjö Lago di 
Garda hör till landets vackraste områden. 
Valpolicella har sitt berömda Amarone vin. 
Dess vinbeklädda kullar och mytomspunna 
dalgångar ger alla besökare alldeles unika 
upplevelser.  
 
Bayern är främst känt för sitt goda öl och att 
på plats besöka ett lokalt ölbryggeri ger den där 
riktigt äkta känslan av humle och beska. Området 
rymmer också medeltida städer med genuina 
korsvirkeshus och vi besöker Rothenburg som tar 
oss tillbaka till medeltiden.  
 
Reseledare är Ingvar Kyrkander. 



 

                      
Toscana/Alsace 10 - 19 oktober 2021 (10 
dagar) 
 
Toscana har allt som en konstälskare, den 
historiskt intresserade kan tänka sig. 
Bedårande viner, konst, praktfulla historiska 
byggnader och alltsammans inom det vackra  
toskanska landskapet med mjuka böljande kullar 
täckta av vinrankor, rosmarinbuskar, cypresser och  
olivträd.  

De små städerna som klänger sig fast på kullarnas 
toppar verkar inte ha förändrats mycket sen Rafael 
och Leonardo da Vinci gjorde sina berömda 
målningar. Vi stannar en natt i Pisa för att sedan 
fortsätta till den medeltida kulturstaden San 
Gimignano. Färden går vidare mot vinområdet 
Vino Nobile Di Montepulciano. Sangiovese 
druvan uttrycker här sin fulla potential med kraft 
och komplexitet. Den lokala maten har en påtaglig 
lantlig prägel. 
 
På hemvägen stannar vi en i alperna där boendet är 
inklämd mellan mäktiga alptoppar och landskapet 
bjuder på fantastisk utsikt. 
De två sista nätterna bor vi i pittoreska i Alsace, 
som är en pärla i nordöstra Frankrike. Vi provar 
goda viner i medeltids byn Equisheim. 
 
Reseledare är Anna Rudh och Bo Högberg 
 
 
 
 

 

När alla detaljer är på plats går det att boka 
resorna på våra respektive hemsidor: 
www.gardstorp.se, www.stenstorpsbuss.se  
 
Vi hoppas resorna blir bokningsbara i slutet av 
detta år eller i början av 2021.Det är läget kring 
Covid-19 som sätter gränserna för när bokningen 
startar. I nuläget är det svårt att fastställa vad 
resorna kostar eftersom en del hotell är stängda 
och osäkerheten kring flyget är stor. 
 
Hoppas vi ses 2021! 
För frågor ring: 0708–350 300, 
0500–412700 eller skicka mail: 
bo@gardstorp.se, info@stenstorpsbuss.se 
 
 
 
 

 


