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Comfortabele wijnreizen met vervoer: 

A. Per auto gedurende 3 a 4 uur incl. 1 rondleiding, 3 proefglazen wijn, 

water, deskundige begeleiding vanaf €45,- p.p. vanaf 6 tot 20 personen.  

B. Per personenbus of touringcar vanaf €65,- p.p. vanaf 15 tot 45 

personen. Op zondagen en de periode van oktober tot en met mei zijn 

er beperkte mogelijkheden voor rondleidingen en domeinbezoek. 

 

• Jekerdal en Raarberg of Riemst van A. Klik hier voor een impressie. 

• Savelsbos, St. Geertruid en Wijndorp Noorbeek. Klik hier voor een impressie. 

• Dal van Colmont, Wijndorp Wijlre, Land van Kalk en Klimmen. Klik hier voor een 
impressie. 

• Wijndorp Wahlwiller en Bosrandroute Vijlen - Holset. Klik hier voor een 

impressie. 

• Eperheide, Grensroute Voeren en Mesch. Klik hier voor een impressie. 

• Nederlands Maasland: Deelgaarderberg, Montfort, Thorn. Klik hier voor een 
impressie. 

• Belgisch Maasland: Botseberg/ Chateau Villain 14, Thilesna, en Aldeneijck. Klik 
hier voor een impressie. 

• Pays de Liège België: 4 gaarden van Vins de Liège. Klik hier voor een impressie. 

• Pays de Herve Belgie: 6 gaarden rondom Aubel (volgt). 

• Haspengouw Belgie: 4 gaarden rondom Borgloon (volgt). 

 

Tijdens de wijnreizen kan er her en der max. 500 meter te voet overbrugd moeten 

worden tot de gaard in verband met beperkte toegang per fiets of 

auto/personenbus/touringcar. Geef tijdig door indien minder mobiele gasten mee 

(willen) gaan. De domeinen (proeflokalen) liggen meestal binnen enkele  

kilometers van de gaard. 

 

In juli, augustus en september zijn de reizen per auto/bus in principe  

’s middags vanaf 13.00 – 17.00 uur; de wandel- en fietsreizen vinden ’s ochtends plaats.  

Volg de Facebookpagina 

en Instagram van Vinteur 

om op de hoogte 

te blijven van openbare 

proeverijen en wijnreizen. 

 

https://www.vinteur.nl/application/files/9416/1564/0936/A._Wijnreiscluster_Jekerdal_Raarberg_Riemst_11032021.pdf
https://www.vinteur.nl/application/files/1516/1564/1017/B._Wijnreiscluster_Savelsbos_St.Geertruid_Noorbeek_11032021.pdf
https://www.vinteur.nl/application/files/9016/1564/1017/C._Wijnreiscluster_Colmont_Wijlre_Land_van_Kalk_Klimmen_11032021.pdf
https://www.vinteur.nl/application/files/3516/1564/1017/D._Wijnreiscluster_Wahlwiller_Holset_Vijlen_11032021.pdf
https://www.vinteur.nl/application/files/8516/1564/1017/E._Wijnreiscluster_Eperheide_Voeren_Mesch_11032021.pdf
https://www.vinteur.nl/application/files/3016/1564/1018/F._Nederlands_Maasland_Thorn_en_Deelgaarderberg_11032021.pdf
https://www.vinteur.nl/application/files/4116/1564/1018/G._Belgisch_Maasland_Aldeneijck_en_Thilesna_11032021.pdf
https://www.vinteur.nl/application/files/7516/1564/1018/H._Pays_de_Liege_11032021.pdf
https://www.facebook.com/Vinteurhospitalityonlocation
https://www.instagram.com/vinteur_/

