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Proeverijen*

PP 100% 

Limburg

PP 75 - 50% 

Limburg

Vier wijnen 1xmousserend, 2x wit, 1xrood 25,00€  22,50€        

Vijf wijnen 1xmousserend, 2x wit, 1x rose, 1xrood 30,00€  27,50€        

Zes wijnen 1xmousserend, 2x wit, 1x rose, 2xrood 35,00€  32,50€        

Zeven wijnen 1xmousserend, 3x wit, 1x rose, 2xrood 40,00€  37,50€        

Acht wijnen 2xmousserend, 3x wit, 1x rose, 2xrood 45,00€  42,50€        

Proeverijen zijn mogelijk vanaf 8 personen of een bodembedrag (8 x prijs PP)

Prijzen op basis van gratis beschikbaadheid lokatie, meubilair en electra via de aanvrager.

Vinteur brengt mee: prettige gastheerschap, wijnen, glaswerk, 'knabbelwaar' en proefmateriaal.

Informeer ook naar Vinteur Sunset / Sundown: op een unieke plek nabij Maastricht de dag 

met Limburgse wijn en een ontbijt- resp. kaasplankje starten resp.eindigen.

Wijnreizen* PP/ Vanaf

Wandelen, fietsen, scooter, solex, steppen. 17,50€  excl. huur vervoer

Kies uit deze locaties. incl. gids, 1 wijn en water

Min. 10 en Max. 20 pers.

Per eigen auto 45,00€  excl. huur vervoer

Kies uit deze regio's incl. gids, rondleiding, 3 wijnen en water

Min. 6 en Max. 20 pers.

Per personenbus of touringcar 65,00€  incl. huur vervoer en chauffeur

Kies uit deze regio's incl. gids, rondleiding, 3 wijnen en water

Min. 15 en Max. 45 pers.

Luchtballon en helicopter Op aanvraag

Kies uit deze regio's incl. gids, 1 mousserende wijn en water

Min. 2 en Max. 6 pers.

Iedere wijnreis bevat meestal kleine wandelingetjes ivm beperkte bereikbaarheid vd gaard.

De wijnreis kan uitegbreid worden met een (extra) proeverij van Limburgse wijnen.

Iedere wijnreis is via Vinteur te combineren met een ontbijt, lunch, diner, overnachting en meer.

Excursies en praktijkbezoeken voor bedrijven en instellingen zijn ook mogelijk.

Winewalk Maastricht* 29,50€  PP vanaf 12 personen

Vinteur neemt je mee naar 4 verschillende barretjes, eetcafe's en andere gastvrije plekjes 

waar we Limburgse wijn proeven met een mondvermaakje. Te voet of per fiets.

*Door het aanvaarden van Vinteur-diensten accepteert de aanvrager namens het gezelschap of

organisatie de Algemene Voorwaarden/Privacy-statement van Vinteur en eventuele partners.

 Zie ook https://www.vinteur.nl/contact Contact :: Vinteur
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