Tour de
Terroir
Georganiseerd bezoek aan
Limburgse wijngaarden

De regio Zuid-Limburg heeft een Bourgondisch karakter: het staat bol van
tradities, authenticiteit, afwisselende natuur, landschappen en natuurlijk de
typische producten. Sinds enkele jaren behoort daar ook de regionale wijn bij.
Lange tijd onbekend en onbemind; nu volop in bloei.
Dat de wijn bijzonder en van goede kwaliteit is, bewijst de Beschermde-
Oorsprongs-Benamingen (BOB) van enkele wijngebieden. Naast het proeven
van de wijnen, al dan niet in combinatie met heerlijke streekgerechten, is het
ook mogelijk om wijngaarden georganiseerd te bezoeken. De gaarden liggen
niet naast elkaar geschakeld maar verspreid over de regio. Zo gaat u een
ontspannen wijnreis tegenmoet waar u niet hoeft na te denken over de
route, toegang of rijden met een slokje op. De reis wordt begeleid door een
professionele gids/ vinoloog. Dit is puur genieten!
U krijgt een kijkje in de gaarden en leert het verhaal van de wijnmaker of
wijnmaakster zelf beter kennen. We proeven zeker ook enkele wijnen van
verschillende gaarden en één wijnbedrijf waar we een kijkje in de kelder
nemen en het wijnmaakproces verder wordt uitgelegd.

Wijnrestaurant Mes Amis en Vinteur –
Gastvrijheid op locatie, bieden diverse
mogelijkheden aan:
A Bezoek aan diverse wijngaarden en het
proeven van verschillende wijnen kosten
€65,- p.p.
B Indien u het programma wenst uit te
breiden met een lunch bij Wijnrestaurant
Mes Amis (Tongersestraat 5 Maastricht)
met een Prix d’Amis van €35,- p.p. voor
3 gangen.
De duur van het bezoek aan de wijngaarden
is afhankelijk van beschikbaarheid van de
wijnproducenten. Reken op 3,5 uur.

De wijnreisboeking voor groepen vanaf 8 tot 40
personen dient u minimaal 7 dagen van te voren
te reserveren en aan te betalen.
Individuele boekingen vanaf 2 personen, zijn
alleen op zaterdag mogelijk en gaat door bij
voldoende aanmeldingen 24 uur van te voren.
Boeking is definitief na volledige aanbetaling.
Meld u per mail aan via mail@mesamis.nl of
mail@vinteur.nl
www.mesamis.nl
www.vinteur.nl

Heeft u liever geen wijnreis maar wel een
wijnproeverij van 8 verschillende regionale
wijnen op een locatie (in of aan de rand
van Maastricht) kost deze €30,- p.p. en
duurt 2 uur. Deze proeverijen vinden plaats
bij deelname van 10 tot 25 personen.

Algemene voorwaarden:
- U dient zelf te zorgen voor de juiste (reis-)verzekering.
- U geeft toestemming voor het maken van foto’s/filmpjes voor
promotiedoeleinden tenzij expliciet anders door u aangegeven
- Kosten worden teruggestort indien u 48 uur van te voren
schriftelijk annuleert
- U dient zelf zorg te dragen voor vervoer naar en vanaf de
verzamelplek.
- U zorgt zelf voor juiste kleding/ toebehorens

