Wijnreizen in Limburg 2022 mei - juni
Ondanks dat april onstuimig is begonnen, bemerken we nu al een heerlijk begin van de lente: de
periode waarin ook de wijngaarden weer wakker worden na hun eigen winterslaap. Een prima
moment om een wijnreis in Limburg te plannen met familie, vrienden of gewoon met z'n twee.
Tijdens de wijnreis vertelt Maurice over de invloeden en kenmerken van bodem, klimaat,
druivensoorten, wijngaardwerk en kelderkeuzes. Tijdens de tour ervaar je waarom de Limburgse
godendrank niet vanzelfsprekend maar wel bijzonder is. Hierbij werk Vinteur vaak samen met lokale
gastronomie. Denk dan aan Wijnrestaurant Mes Amis, Qurios Gulpen en Heerdeberg Cadier & Keer.
Veel arrangementen bestaan uit 2 à 3 afwisselende onderdelen, te weten een wijnreis (te voet, per
E-bike of auto), een proeverij van Limburgse wijnen en een lunch of diner met Limburgse wijnen.
Maar ook eens een ontbijt in de wijngaard of een zonsondergang met kampvuurtje en een glas
lekkers uit de regio, gaan georganiseerd worden.
Ik ben benieuwd wat in de smaakt valt. Hieronder volgt het overzicht voor de komende paar
maanden.
No worries, er volgt daarna nog meer…

Wijngaardwandeling rondom Cadier en Keer
Zondagmiddag 8 Mei ‘22 - 14.00 uur Landgoed
Heerdeberg
Op deze dag gaat wijngaardgids Maurice samen
met u een wijngaardwandeling maken rondom
Berg & Terblijt, Bemelen en Cadier & Keer. Hij
zal samen met u bij enkele wijngaarden in de
buurt stoppen om diverse factoren van
wijnbouw toe te lichten. Tijdens een van de
stops proeven we een Limburgse wijn. Daarna
volgt een 3-gangendiner met bijpassende
Limburgse wijnen geserveerd door Sanne bij
Landgoed De Heerdeberg.
Kosten van de wandeling met diner betreffen €
81,- p.p. Koop de tickets in de shops van
Heerdeberg door HIER te klikken.
Optioneel: Na de wandeling en vóór het diner
zal Maurice ook nog een proeverij van 4
verschillende Limburgse wijnen met een hapje
verzorgen. Dit is als optioneel ticket te boeken
en kost € 27,50 p.p.

Fietsreis in Belgisch Limburg Zaterdagmiddag
28 mei ‘22 om 13.30 Dormio Resort Maastricht
We vertrekken vanaf Het Wilhelmusplein op
Dormio Resort Maastricht om per fiets naar
Genoels Elderen en Vlijtingen in België te gaan,
Bij een van deze domeinen wordt een
rondleiding en proeverij verzorgd. Onderweg
vertelt uw gids Maurice over het ‘terroir’,
druivensoorten, werkzaamheden in de gaard
en kelder en neemt hij u mee naar mooie
plekjes binnen dit stukje Belgisch Limburg.
Deze fietsreis met gids (2x14 KM) en
rondleiding met proeverij op een domein kost
€35,- p.p.
Ex. huur fiets / E-bike
(te boeken bij Fietsverhuur Dousberg).
Klik HIER om de tickets te boeken!
Wandelen naar wijngaarden in Gulpen en
Stokhem. Op zaterdagmiddag 4 juni om 13.00
uur.
Lekker pittig wandelen langs de wijngaarden
van Stokhem en Gulpen met onderweg een glas
Limburgse wijn in samenwerking met Qurios
Gulpen - Euverem. Sluit daarna gezellig aan
voor de wijnproeverij van 4 verschillende
Limburgse wijnen in The Dill.
Kosten wijngaardwandeling incl. gids en 1
Limburgse wijn € 17,50 p.p.
Aansluitende wijnproeverij € 27,50 p.p. (los te
boeken).
Klik HIER om de tickets te boeken!
E-biken naar wijngaarden in Eys Op
zondagmiddag 3 juli om 13.00 uur.
Stevige heuvels opfietsen naar de wijngaarden
in de buurt van Eys met een proeverij
Limburgse wijn bij Domaine Salamander. Ook

deze middag wordt samen met Qurios Gulpen
georganiseerd.
Kosten voor de wijnreis per fiets en proeverij op
het Domaine kost € 35,- p.p. excl. fietshuur
(tip: E-bike van Qurios of Jef Abels Gulpen).
Aansluitend is deelname aan een wijnproeverij
van 4 Limburgse wijnen bij The Dill mogelijk
voor het surplus van € 27,50 p.p. (los te
boeken).
Klik HIER om de tickets te boeken!
Pinksterzondag 5 juni @Vinteur om 13.00 uur
Ontspannen fietsen naar wijngaarden in Mheer
en Noorbeek en aansluitend een wijnproeverij
(ook los te boeken). Maurice neemt je mee
naar 3 wijngaarden in Gronsveld, Mheer en
Noorbeek en tijdens een van de stops proeven
we een Limburgse wijn. Vertrek om 13.00 uur
bij Sporthal Gronsveld en duurt tot 16.00 uur.
Kosten zijn € 17,50 p.p.
Aansluitend om 16.30 uur kan een proeverij
van 4 Limburgse wijnen
in de wijngaard van
domein Riesenberg geboekt worden.
Kosten zijn € 27,50 p.p.
Combineren van de wijnreis met de proeverij
kan ook. Kies dan voor het
@Vinteurarrangement voor € 42,50 p.p.
Klik HIER om de tickets te boeken!
Vaderdag-hike Noorbeek 19 juni om 10.00 uur
Lekker met het gezin of vrienden wandelen
rondom het wijndorp Noorbeek om langs
diverse wijngaarden te passeren en onderweg
1 glas Limburgse wijn te proeven.
Kosten betreffen € 17,50 p.p.
Startpunt is het Burg. Bogmanplein.
Terugkomst rond 13.00 uur. Tip: boek dit

bijvoorbeeld in combi met een lunch in
Noorbeek!
Klik HIER om de tickets te boeken!

Wijnproeverijen op mooie locaties in de regio Zuid-Limburg
Tijdens de proeverijen van Vinteur ervaar je aan de hand van enkele stappen, en op laagdrempelige
wijze wat wijnproeven inhoudt. Het verhaal bij de wijnen is tevens voorzien van allerlei inzichten en
ervaringen die de kwaliteit van de wijnen (grotendeels) verklaart. Een heus wijnavontuur! Soms zal
er een proeverij bij zitten waarin ook wijnen uit andere koelere klimaatgebieden zoals Noord-Italië,
Duitsland of Oostenrijk bij zitten. Mooie wijnen van beide werelden proeven, hoe leuk is dat?
De agenda voor het groeiend aantal openbare proeverijen (waar iedereen dus aan deel kan nemen)
zijn te vinden en te boeken via de link naar de ticketshop. Klik HIER om de tickets te boeken!
Of ga naar de bovenstaande arrangementen met Heerdeberg en Qurios: daar zitten ook proeverijen
bij die los te boeken zijn!
Wens je liever een groepsproeverij op een specifieke datum, tijd en plek: mail@vinteur.nl
Vermeld dan de geplande datum of periode, het verwachtte aantal gasten en voorkeurslocatie.
Of boek Vinteur bij je thuis, voor je bedrijf of tijdens een event. Vinteur verzorgt het servies,
aankleding, het gastheerschap en uiteraard het gekozen aantal wijnen.
Don't miss a sip of the Angel's piss ;-)

