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אלזס
בהדרכת גיא הרן

הכרמים, הכפרים והאנשים שמאחורי היין והקולינריה



טיסת בוקר ישירה לשדה התעופה הסמוך 

לאלזס בציריך, ומשם נסיעה קצרה אל ליבו של 

אזור היין. 

נתחיל בביקור ביקב המשפחתי הגדול ביותר 

באלזס,  Maison Cattin, שם נפגוש את בעלת 

היקב, לביקור חוויתי בשילוב טעימת רוחב. 

הטעימה תכלול גם יינות מבעבעים מהאיכותיים 

של אלזס.

נמשיך למלון אלגנטי הממוקם במרכז העיר 

העתיקה של קולמאר היפיפיה. לאחר זמן קצר 

להרגעות והתרעננות, נצא לסיור רגלי קצר בעיר 

ובסופו ארוחת ערב מסורתית.

נחיתה רכה
יום 1



חבל אלזס הוא אזור היין היבש ביותר בצרפת וביתם 

של יקבים אורגניים וביו-דינאמיים רבים.

נבקר בשני יקבים מובילים המקפידים על הגידול 

הטבעי והנקי של הכרם. הראשון מביניהם הוא 

Domaine Zind-Humbrecht המפורסם. 

 La Table du ,ארוחת צהריים במסעדת מישלן

Gourmet, המתמחה גם היא בגידול אורגני, 

עצמאי, של כלל הירקות והפירות המוגשים בה.

אחר הצהריים מצפה לנו הרפתקה יוצאת דופן 

במזקקה קטנה ואיכותית המשתמשת במגוון רחב של 

פירות וחומרי גלם. 

בערב מצפה לנו ארוחה חוויתית שבמהלכה נגלה את 

היינות המתיישנים של חבל אלזס.

אורגני, טבעי וביו-דינאמי
יום 2



יין וקולינריה
יום 3

נפתח את הבוקר בסדנת ריבות אצל הגברת 

Christine Ferber, שבעיני רבים נחשבת 

ליצרנית הריבות הטובה בעולם. 

משם נמשיך לביקור ביקב גדול ומכובד הנקרא 

Domaine Weinbach, שיינותיו מייצגים את 

אלזס ברחבי העולם. נערוך טעימת רוחב מרשימה 

ונפגוש את הצוות המקצועי. לאחר ארוחת צהריים 

קלה נמשיך לביקור ביקב קטן ובוטיקי, שמו 

Domaine Bott Geyl, שם נראה את החביות 

העתיקות ונשמע על שיטות הגידול הייחודיות.

הערב יוקדש לזמן חופשי לשיטוט בעיירה היפה.



בירת חבל אלזס היא מהערים החשובות, 

המפורסמות והיפות באירופה. נצא לסיור תרבות 

וקולינריה בעיר העתיקה, בהדרכתה של מדריכה 

מנוסה, בת העיר. 

נטעם ממיטב הקולינריה האזורית ונגלה פינות 

יפיפיות ונסתרות של העיר. אחר הצהריים נזכה 

לזמן חופשי במרכזה של העיר העתיקה. 

לקראת שעות הערב נפגוש שף מקומי, שיספר על 

הקולינריה האזורית ועל חומרי הגלם היחודיים 

לאיזור, בשילוב עם ארוחת ערב אלגנטית.

שטרסבורג
יום 4



היום נבקר אצל שניים מהיצרנים המוערכים ביותר 

באזור. ב Domaine Marcel Deiss מייצרים יין 

כבר למעלה מ 250 שנים ולצד זני הענבים 

המוכרים כמו ריזלינג וגוורצטרמינר, נגלה כאן זני 

 .Chassela  -ו Klevener איכות פחות ידועים, כמו

לאחר ארוחת צהריים במסעדה קטנה ומסורתית, 

נבקר ביקב המשפחתי האורגני

 Caveau Gustave Lorentz, לטעימה רחבה של 

מיטב יינות היקב.

את ארוחת הערב החגיגית נערוך במסעדה 

מומלצת מישלן  בקולמאר.

יהלומים ופנינים
יום 5



היום יוקדש לעיר קולמאר היפה, בה אנו מתארחים. 

נבקר בשווקים ובעיר העתיקה ונוכל להסתובב ולטייל 

בעיר באופן עצמאי, לטעום, להריח, לרכוש ולגלות את 

מה שיש לה להציע.

בשעות אחר הצהריים נתאסף ליציאה אל עבר שדה 

התעופה, משם נטוס בטיסת ערב ישירה חזרה 

לישראל.

זמן עירוני
יום 6


