Topp 5 destinationer i Europa för vinälskare
Europa bjuder på några riktigt kvalitativa destinationer vad gäller vin. Ju längre ner man
kommer i Europa, desto bättre blir det vanligtvis, men det finns även några riktiga guldklimpar
i exempelvis Tyskland. Denna lista bidrar med 5 av de bästa destinationerna att besöka om man
vill provsmaka fantastiska viner, besöka otroliga vingårdar, samt få en upplevelse man sent ska
glömma. Här kan man även ta del av andra nöjen, exempelvis casino. Denna bookmaker ger
dock en bra början online.
Artikeln är i samarbete med NTN

Bordeaux – Frankrike
Bordeaux är en av Frankrikes största kuststäder, samt bjuder på massvis av roliga nöjen som alla i
familjen kan ta del av. Staden erbjuder även en fantastisk vinproducering, vilket gör att den här
destinationen är perfekt att besöka om man vill ta del av fantastiska vingårdar, viner, samt allt som hör
därtill. Ett besök i Bordeaux är ett måste om man verkligen älskar vin, älskar att provsmaka vin, samt se
hur denna fantastiska dryck produceras och tillverkas.
Piemonte – Italien
Piemonte är en region, inte en stad, samt ligger i nordvästa Italien. Här produceras ofantliga mängder
vin varje år, vilket gör att vinälskare vallfärdas hit under större delen av året, mestadels för att
provsmaka regions fantastiska viner, men även för att besöka de vingårdar som producerar dessa viner.

Här får man ta del av fantastiska miljöer, spännande rundturer på många av regionens vinodlingar, samt
ett klimat som både är behagligt, tropiskt, samt erbjuder sol och bad.
Alsace – Frankrike
Alsace är en provins i Frankrike som gränsar mot Tyskland, samt erbjuder ofantliga mängder med nöjen.
Hit kan man åka med hela familjen, samt ta del av shopping, sol och bad, samt fantastiska kulturella
upplevelser. Men om man hellre vill ta del av fantastiska viner, vinodlingar och vingårdar, då har man
även kommit till rätt ställe. Här erbjuds massvis med olika vinresor, vinupplevelser, samt provsmakning
av de fantastiska viner som provinsen producerar. Ett riktigt mecka för den genuina vinälskaren!
Rheingau – Tyskland
Va? Åka till Tyskland på vinresa? Det är få som faktiskt vet att Tyskland producerar riktigt kvalitativa
viner. Hit vallfärdas många genuina vinälskare som vill testa vad Tyskland har att bjuda på. En resa till
Rheingau behöver dock inte bara innehåll vinprovningar och rundturer, utan regionen erbjuder även
andra typer av nöjen och upplevelser. Passar riktigt bra som en resa för hela familjen. Här kan man även
ta del av Tysklands rafflande casinobransch. Värm gärna upp hemma med denna bonuskod 2020.
Setubal – Portugal
Portugal har blivit en mer och mer populär turistdestination under de senaste årtiondet. Hit åker massvis
med människor för att ta del av landets fantastiska klimat, miljöer, samt alla de nöjen som går att ta del
av. Golfresor anordnas nästan på daglig basis till detta paradis, men något som få vet är att många även
åker hit för att ta del av landets otroliga viner. Hit kan man åka om man är sugen på att se hur
vintillverkningen går till, samt om man vill ta del av kvalitativa viner, direkt från källan. Ett måste för alla
som vill kombinera solsemestern, tillsammans med sport, kultur och vin.

