Eksklusiv vin- og madrejse til New York State
Med mulighed for forlængelse i New York
6. – 13. oktober 2018
I samarbejde med New York Wines, New York Wine & Grape Foundation og Keld
John-sen, americanwine.com arrangerer vi en tur med masser af unikke oplevelser,
eksklusive vinsmagninger og mulighed for besøg på
spændende restau-ranter. Vin- og oplevelsesmæssigt bliver
det ikke bedre!
Turen går til knap så kendte men skønne vinområder og byder på besøg på vingårde, som ikke tager imod turister, men
gerne imod professionelle. Vi kommer til at smage sammen
med de kendte vinmagere og spise på vingårdenes egne
restauranter. I oktober viser landskabet sig i de flotteste
efterårsfarver, og de smukke træhuse er pyntet med et sandt
orgie i græskar og krysantemer. Det er ubeskriveligt smukt!
Turen starter ved Niagara Falls, fortsætter til de smukke
Finger Lakes og slutter på Long Island.
Herefter kan man vælge at flyver
hjem eller forlænge med nogle dage i New York.
Vinguide: Ruth Tilgaard, De Danske Vinrejser.
Lørdag den 6. oktober - dag 1 er der afgang fra Københavns lufthavn med Air Canada
AC883 kl. 12.15 direkte til Toronto med ankomst kl. 14.15 lokal tid. Flyturen tager 8
timer.
Vi kører små 2 timer til Niagara Falls, hvor ser
faldene fra den canadiske side. Herfra er der
det flotteste kik på det imponerende 670 m
lange Horseshoe Falls, som har et fald på
54m. Derefter krydser vi grænsen og
indlogerer os på den amerikanske side af
faldene på Sheraton at the Falls
www.sheratonatheeaaas.com, som ligger centralt
i kort gå-afstand fra faldene.
Der ligger flere restauranter tæt på hotellet.
Søndag 7/10 - dag 2 starter vi med at besøge Niagara Fall. Niagara Falls består af 3
store fald. På den amerikanske side finder vi det 328 m lange American Falls og det
smalle Bridal Veil Falls, som begge har et fald på 56m. Der bliver tid til at sejle en tur med
Lady of the Mist eller til at nyde faldene fra landjorden, før vi kører en lille time til Medina
ved Lake Ontario for at besøge Leonard Oaks Winery, hvor familien Oakes i 4
generationer har dyrket jorden her. Siden 2003 med fokus på prisvindende vine. Niagara
Escarpment AVA har et af de varmeste klimaer i New York State og er velegnet til
dyrkning af kvalitetsdruer. Området Greater Niagara er et af statens hurtigst voksende
vinområder. Vi smager de gode vine til lidt frokost. Vingården ligger midt i en fantastisk
æbleplantage med 350 forskellige æblesorter.

Midt på eftermiddagen kører vi til smukke Finger Lakes område, hvor vi har to korte
vinbesøg vinbesøg: først Ravines, som ejes af en dygtig dansker, så besøget foregår på
dansk. Herfra til Villa Bellangelo, hvor vi fra
smagelokalet med storslået udsigt over Seneca
søen.
Vi indlogerer os i hjertet af Finger Lakes vinland
for to nætter på the The Inn at Glenora Wine
Cellars www.glenora.com/Inn. Den flotte køretur
tager godt to timer. Glenora, som ligger smukt
ved Lake Senecas bred, blev grundlagt for 40 år
siden som områdets 1. vineri. Alle værelser har
terrasse eller patio med udsigt til søen. Hotellets
restaurant ”Veraison” har et bredt udvalg i alle
prisklasser og størrelser.
Mandag 8/10 - dag 3 vi bruger dagen på at besøge nogle af områdets bedste
producenter. Vi kører ca 1 time om på den anden side af søgen til Cayuga Lake for at
besøge Thirsty Owl. Videre til Red Newt Winery, hvis Riesling Tango Oaks 2013 er
blevet valgt som “Best American Riesling” i konkurrencen the Canberra International
Riesling Challenge. Den smager vi selvfølgelig sammen med andre gode vine. Vi spiser
en let frokost på vingårdens hyggelige bistro, før vi fortsætter til Anthony Road Winery,
der ligger smukt med udsigt til den dybeste del af Seneca søen.
Vi runder hotellet, før vi kører til besøg og middag hos naboen Fox Run Winery, som har
til huse i en hyggelig, gammel landejendom, hvis lade stammer fra borgerkrigens tid. Her
lægges vægt på økologi, bæredygtighed og ”farm to tabel”. På ejendommen blev der i
over 100 år opdrættet malkekvæg. I 1984 blev de første druer plantet, og siden er
topmoderne faciliteter bygget til. Det hyggelige værtspar dækker op i den gamle lade,
hvor en af områdets kendte restauratører står for middagen.
Tirsdag 9/10 - dag 4 før vi forlader Glenora, er der smagning af Glenoras vine.
Derefter sætter vi bagagen i bussen kursen
mod Hudson Valley, som er et af de ældste
og mest historiske vinområder i Amerika.
Det er en tur på ca. 4 ½ time, men ture er
så smuk, at den ikke forekommer lang. Vi
stopper undervejs og spiser frokost på en
vaskeægte diner, der er som taget ud af en
amerikansk film.
Vi indlogerer os for natten i Central Valley.
Vi får tid til et lille hvil, før vi besøger Brotherhood Winery, som blev grundlagt i 1839 og dermed er USA’s ældste vingård. Vi
bliver vist rundt på den charmerende ejendom og har en god smagning, før vi spiser
middag i vingårdens restaurant, som er fransk drevet.
Onsdag 10/10 - dag 5 sætter vi bagagen i bussen og kursen mod Long Island - New
Yorks yngste vinområde, som dog er 40 år gammelt. Med sin sandede jord og moderate
klima, er området især kendt for fine klassiske Bordeaux blends, som lokalt kaldes
”Meritage”.
Ved byen Riverhead deler Long Island sig i to grene adskilt af Great Peconic Bay. De
fleste vinerier ligger på den nordlige gren, men der findes også fremragende vingårde på
den sydlige gren, kendt som The Hamptons
Vort første besøg gælder den charmerende vingård Palmer, som lader os smage i haven
med udsigt til vinmarkerne, før frokosten serveres også i haven.
Herfra til den flotte naboejendom Rafael, hvor vi ser og smager.
Vi checker vi ind for to nætter nær Greenport på Sound View Inn, som er bygget ud i
vandet på pæle. Hotellet har netop undergået en gennemgribende renovering

www.soundviewgreenport.com. Alle værelser
vender ud mod vandet og den dejlige badestrand.
Man kan spise middag på hotellets restaurant.
Torsdag 11/10 - dag 6 kører vi til Souhtfork
for at besøge Wölffer Estate Vineyard &
Stables. I 1978 købte en tysk forretningsmand
fra Hamburg en kartoffelfarm for at bruge den
som sommerhus. I løbet at de kommende år
plantede han vinstokke og grundlagde her opdræt af fuldblodsheste. Vi spiser frokost
på vingårdens flotte terrasse.
Om eftermiddagen besøger vi vingården Paumanok Vineyards, som nok producerer
Long Islands bedste vine. Det er et charmerende familieforetagende, hvor flere
generationer arbejder eksemplarisk sammen.
Om aftenen kan vi spise middag i Green Port på hyggelige Claudio’s restaurant (for egen
regning).
Fredag 12/10 - dag 7 er der stemning for det kan vi besøge et kæmpe outlet, som ligger
nær Riverhead, før vi sætter kursen mod New York, enten for at forlænge turen med
nogle dage i New York eller for at flyve hjem fra La Guardia med Air Canada AC721 med
afgang kl. 17.20 og ankomst i Toronto kl. 19.00. Videre med AC882 kl. 20.55 med
ankomst til København kl. 10.20 lørdag 13/10. Det er ikke et direkte fly, men forbindelsen
er god og flyskiftet er så tidligt på turen, at det ikke er generende.
Hvis man vælger at forlænge kan man flyve retur med samme Air Canada forbindelse på
den dag, man ønsker.
Vi hjælper gerne med at booke hotel og arrangere spændende aktiviteter. Vi synes, at er
sjovt at besøge Claus Meyers ny etablissement på Grand Central, hvor han på sin
restaurant Agern har en glimrende og prismæssigt meget attraktiv frokostmenu.
En forestilling på The Met er altid godt, og man sidder glimrende til få penge på en af de
høje balkoner.
Pris 22.850 der inkluderer fly på økonomi-klasse (gruppepris), bus, indkvartering i delt
dobbeltværelse med bad og toilet på gode hoteller, alle programmets besøg med 6 måltider
med vine og 9 smagninger. Alle nukendte skatter og afgifter. Dansk vinguide.
Morgenmad er ikke inkl. bortset fra på Sound View, men der ligger Starbucks overalt, som
serverer glimrende morgenmad til få penge.
Drikkepenge og Electronical Travel Authorization (eTA) til Canada og ESTA til Amerika
(som erstatter visum) er ikke inkl. Pris 7 Can $ og 14 US $, dvs. ca. 125 kr. i alt.
Dobbeltværelser brugt som enkeltværelse mod tillæg 4.800.
Udregnet til kurs 6.4. Der tages forbehold for kursstigning.
Tilmelding senest 5/4 2018

Ret til ændringer forbeholdes 12-2017

TILMELDINGSKUPON New York State 6. – 13. oktober 2018
Undertegnede tilmelder sig rejsen med _____ pers.
Fulde og korrekte navne. Navne skal være i overensstemmelse med passet:
Passager 1: ___________________________________________________________
Passager 2: ___________________________________________________________
Fødselsdato, pasnummer, udløbsdato og nationalitet som anført i pas:
Passager 1 pasinfo: _____________________________________________________
Passager 2 pasinfo: _____________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________
Postnummer: _______________ By: ________________________________________
Tlf. dag: __________________Mobilnummer: _______________ e-mail: ____________
Ønsker twin dobbeltværelse med to enkeltstående senge: ________________________
Ønsker dobbeltværelse med én bred seng: ____________________________________
Ønsker værelse med to brede senge: _________________________________________
Ønsker at forlænge med _____ antal nætter i New York
Ønsker afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris: ________________________________
(skal tegnes samtidig med indbetaling af depositum)
NB Flyprisen, som er inkl. i rejsens pris, er en gruppepris, dvs. vi skal være min. 10 som
rejser sammen den ene vej.
Depositum DKK 7.000 pr. person, som opkræves efter tilmelding.
Restbeløbet opkræves til betaling 10 -12 uger før afrejse.
Kuponen sendes til De Danske Vinrejser, Magstræde 7, 1204 København K.

