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בהדרכת גיא הרן



יום 1

נחיתה רכה

קצרה טיסת בוקר ישירה לשדה התעופה הסמוך לאלזס בציריך, ומשם נסיעה 

אל ליבו של אזור היין. 

,Maison Cattin נתחיל בביקור ביקב המשפחתי הגדול ביותר באלזס

שם נפגוש את בעלת היקב, לביקור חוויתי בשילוב טעימת רוחב וארוחת 

צהריים קלה. הטעימה תכלול גם יינות מבעבעים (Crémant) מהאיכותיים 

של אלזס.

נמשיך למלון אלגנטי הממוקם בלב הכרמים, טירה עתיקה שהוסבה למלון 

אלגנטי. לאחר התארגנות וארוחה קלה נשב לארוחת ערב ראשונה יחדיו, 

במסעדת המלון, במהלכה נטעם יינות מזני הענבים השונים של אלזס ונלמד 

להכיר ולזהות את אופיים.



יום 2

אורגני, טבעי וביו-דינאמי

חבל אלזס ממוקם ממזרח לשרשרת הרי הווז' (Vougeot). ההרים מייצרים "צל 

גשם" שהופך את אלזס לאזור היין היבש ביותר בצרפת וכתוצאה מכך לביתם של 

יקבים אורגניים וביו-דינאמיים רבים.

נבקר בשני יקבים מובילים המקפידים על הגידול הטבעי והנקי של הכרם. הראשון 

מבניהם הוא Domaine Sylvie Fahrer & Fils. סילבי, שמשפחתה מגדלת ענבים 

ומייצרת יין כבר דורות רבים, מכשירה את הדור הבא ובהרבה צניעות מפיקה יינות 

איכות הנאמנים לזני הענבים ולטרואר המקומי.

נסעד ארוחת צהרים במסעדת La Grappe d'Or, הממוקמת בבית היסטורי ויפיפה 

.Riquewhir משנת 1554, במרכז הכפר

אחר הצהרים נגיע ליקב Paul Blanck&Fils ונפגוש את היינן והבעלים לשיחה 

פילוסופית מרתקת המשולבת בטעימה רחבה, במרתף היקב.

ארוחת הערב תהיה במסעדה חדשנית עם תפריט יין עשיר ולא קונבנציונלי, 

שמתמקד ביינות טבעיים וביו-דינמיים מיצרנים קטנים ואיכותיים.



יום 3 

יין וקולינריה בשטרסבורג

בירת חבל אלזס היא מהערים החשובות, המפורסמות והיפות באירופה, כאן 

הוא מקום משבו של הפרלמנט האירופאי. נצא לסיור תרבות וקולינריה בעיר 

העתיקה, בהדרכתה של מדריכה מנוסה, בת העיר.

נטעם ממיטב הקולינריה האזורית ונגלה פינות יפיפיות ונסתרות של העיר.

אחר הצהרים נזכה לזמן חופשי במרכזה של העיר העתיקה.

נפגש שוב ונסע יחד לשיעור בישול בביתה של Céline Metz, יצרנית יין 

מקומית, שתגלה לנו עוד על הקולינריה המקומית ועל עשייתה כיצרנית יין 

באלזס. בסיום שיעור הבישול, נהנה מהמטעמים שהכנו ונערוך ארוחת ערב 

דשנה.

 צפוי לנו ערב רווי חוויות, אוכל מצוין, יין משובח וחברה טובה. 



יום 4

ריבות, מישלן והעיר קולמר

בסיום ארוחת בוקר טובה וצ'ק אאוט מהמלון, נתחיל את היום בסדנת ריבות 

אצל הגברת Christine Ferber , שבעיני רבים נחשבת ליצרנית הריבות 

הטובה בעולם.

 Domaine Kirrenbourg משם נמשיך לביקור ביקב גדול ומכובד הנקרא

שיינותיו מייצגים את אלזס ברחבי העולם. נערוך טעימת רוחב מרשימה 

ונפגוש את הצוות המקצועי. 

 Julien Blinz נמשיך לארוחת צהרים חגיגית ומסעירת חושים במסעדת

המחזיקה בכוכב מישלן. 

בסיום הסעודה נעשה את דרכנו אל בית המלון שבקולמאר, לצ'ק אין, 

התארגנות ומנוחה. הערב יוקדש לזמן חופשי לשיטוט בעיירה היפה.



יום 5

יהלומים ופנינים

 Caveau Gustave  לאחר ארוחת הבוקר, נבקר ביקב המשפחתי האורגני

Lorentz  לטעימה רחבה של מיטב יינות היקב.

נמשיך לארוחת צהרים במסעדה מקומית ונהנה מהמטעמים שיש לקולמר 

להציע. אחר הצהריים נבקר ביקב קטן ואיכותי: Domaine Bott Geyl, שם נראה 

את החביות העתיקות ונשמע על שיטות הגידול הייחודיות.

נסע חזרה לבית המלון, זמן למנוחה קלילה או לזמן חופשי לשוטט בעיירה היפה.

את ארוחת הערב החגיגית נערוך באחת מהמסעדות הטובות בקולמר.



יום 6

זמן עירוני

היום יוקדש לעיר קולמר היפה, בה אנו מתארחים. 

נבקר בשווקים ובעיר העתיקה ונוכל להסתובב ולטייל בעיר באופן עצמאי, 
לטעום, להריח, לרכוש ולגלות את מה שיש לעיר הנהדרת להציע.

אחר הצהרים מצפה לנו הרפתקה יוצאת דופן במזקקה קטנה ואיכותית, 

המשתמשת במגוון רחב של פירות וחומרי גלם. אחרי הביקור החוויתי 

במזקקה, נמשיך לחווית יין ושוקולד מקומי בהיכל שוקולד גדול ואלגנטי.

בסיום הביקורים, נתאסף ליציאה אל עבר שדה התעופה, משם נטוס בטיסת 
ערב ישירה חזרה לישראל.


