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Nicklas Ericson  
 

Vinresa till Italien  

Alto Adige, Dolomiterna  
 
VieVinum och Olka Resor kommer 
under maj månad 2023 erbjuda två 
resor till Alto Adige, Dolomiterna, i 
Italien. 

Vi kommer landa i romantiska 
Verona för att därifrån ta en buss 
norr över till alperna och närmare 
bestämt Alto Adige i vackra 
Dolomiterna. Där kommer tillbringa 
4 underbara dagar med 
vingårdsbesök, trevliga middagar och 
det kommer finnas tid för egen tid att 
vandra runt i byn Tramin eller sätta 
sig på en mysig vinbar och njuta av ett 
glas eller två. 

Med på resan kommer våra guide 
Nicklas Ericson vara, som eller alla 
sina år inom dryck blivit personlig 
vän med flera producenter, varav 
några ska vi besöka. 

 

 

 

 

Bild från J. Hofstätter vinkällare  

 

Nicklas Ericson  
 

Alto Adige 
Underbara Dolomiterna och dess viner  

Idag har Dolomiterna blivit en året 
runt destination för turisterna. 
Förutom de välkända bergen med 
dess skidbackar och spår för 
längdskidåkning. Har flera hotell 
investerat i spaanläggningar, turistrådet 
investerat i cykelleder och 
vandringsleder i bergen, ett nytt 
flygbolag har startat med utgångspunkt 
Bolzano som verkligen är mitt i hjärtat 
av Dolomiterna/Trentino/Alto 
Adige/Sydtyrolen. Många namn för 
denna region.  

Turismen har verkligen fått upp 
ögonen för området och med detta 
har området blivit känt för mer än 
bara sina viner. Det finns stora äpple 
odlingar, speck, ost, med mera. 

Området har alltid varit känt för sina 
viner, men med åren har det skett en 
stor förändring. Från varit ett 
rödvinsområde, är det idag 
världskända för sina vita viner. Det är 
inte bara stilla viner, utan även stor 
produktion av bubbel. 

Några av de lokala vita vinerna är 
Müller Thurgau, Pinot Bianco/ 
Weissburgunder, Gewürztraminer 
och röda sidan har Schiava, Lagrein, 
Pinot Nero för att nämna några. 

På denna resa kommer få smaka alla 
dessa lokala druvor, samt mer 
välkända druvor som ex. Pinot 
Grigio, Chardonnay, Merlot, 
Cabernet Sauvignon. 

 

 

J. Hofstätter Mezcan Pinot Nero 

 

 

Resa 1 

Tisdag – Fredag / 9-12 maj 
Resa 2 

Torsdag – Söndag / 11-14 maj  
Kontakt 

VieVinum AB 
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nicklas@vievinum.se 

martin@olkaresor.com 
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