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WINERY TASTING
En provning av fyra viner med olika karaktär under 
guidning av våra sommelierer. För den sociala 
gruppen som vill lära mer om vin.

WINERY TOUR
En guidad visning i vårt vineri som berättar om 
historien bakom The Winery Hotel och om hur vi gör 
vin från druva till flaska. Provsmakning ingår.

QUIZ OM VIN, MAT OCH MUSIK 
Tävla mot kollegorna i en övning som sätter era kun-
skaper om vin, mat och musik på prov. För er som 
tycker om fart, fläkt och att att tävla under 
vänskapliga former.

30 min quiz +30 min mingel

20-100 deltagare

från 224 kr med alkoholfritt eller 280 kr med ett glas vin

VINMINGEL
Njut av en buffé av ostar och charkuterier medan ni 
minglar med ett glas vin i handen. Passar utmärkt 
som start eller avrundning på en aktivitet eller möte.

30 min

6-25 pers per grupp

från 160 kr

1 tim

6-60 deltagare

från 360 kr

lägg till en bit ost för 100 kr

30-60 min

20-200 deltagare

från 325 kr

Här har vi samlat de aktiviteter och vinprovningar som 
visat sig extra populära bland våra besökande grupper.

VÅRA MEST POPULÄRA
AKTIVITETER

Alla priser är exklusive moms.

TERRENO – VÅR VINGÅRD I TOSCANA
Lär känna familjen Ruhne genom deras personliga 
och ärliga viner från vingården Terreno. Familjens 
vinresa började för dryga 30 år sedan och är idag en 
toskansk framgångssaga och vår stolthet. 

1 tim

6-26 deltagare

från 400 kr



GIRO D’ITALIA
Mingla runt som på en italiensk piazza, prova delika-
tesser och viner från olika delar av Italien. 
En upplevelse för alla sinnen och en resa Italien runt.

TOUR DE FRANCE
Mingla runt som på en fransk marknadsplats, prova 
delikatesser och viner från olika delar av Frankrike. 
En upplevelse för alla sinnen och en resa Frankrike 
runt.

1,5-2 tim

20-80 pers per grupp

från 460 kr

1,5-2 tim

20-80 deltagare

från 460 kr

BUBBELMINGEL
En provning av mousserande vin från olika delar av 
världen som avslutas med ett mingel. Utmärkt för 
gruppen som vill kombinera kunskap med umgänge. 

1 tim

10-60 deltagare

från 240 kr

lägg till salta tilltugg för 100 kr

VINOMATKORT
Prova vin på egen hand vid vinomaterna i lobbyn. Ett 
socialt sätt att lära sig mer om vin. Vinomaterna är 
fyllda med viner från hela världen och fungerar med 
ett kort som laddas med valfri summa. 

MINGLA PÅ EGEN HAND:

MINGELAKTIVITETER
Att mingla är en avslappnad aktivitet perfekt för att lära 

känna varandra. Det är även ett socialt sätt att njuta av vin 
och lättare mat tillsammans. 

TIPS!
SÅ BLIR DU EN BÄTTRE MINGLARE

Se dig omkring och titta på människorna som om de 
vore viner. Hur ser etiketten ut och vad tror du dig 

kunna förvänta dig av innehållet? 
Det föder nyfikenheten.

Alla priser är exklusive moms.



SPICE UP YOUR LIFE – 
DEN KRYDDSTARKA PROVNINGEN 
En provning av vin som passar till kryddstark mat. 
Lär er hur olika typer av kryddhetta matchas med vin 
både i teorin och i praktiken. För er som inte är rädda 
för lite sting.

VIN OCH OST I KOMBINATION
Prova vin och ost och lär er hur smak- och 
doftsinnet fungerar när sälta och krämighet matchas 
med strävhet och syrlighet. En utmärkt provning för 
lite tilltugg innan maten. 

1,5 tim

6-28 deltagare

från 520 kr

2 tim

8-28 deltagare

från 680 kr

LA DOLCE VITA –
DEN SÖTA PROVNINGEN 
Söta viner till söta smaker. Dessertmästare och 
sommelier förenas i en provning där det söta livet 
står i fokus. Dessertviner provas till olika bakverk 
och sötsaker.

2 tim

8-28 deltagare

från 560 kr

ATT KOMBINERA VIN 
MED GRUNDSMAKER 
Upplev effekten som de fem grundsmakerna har på 
olika stilar av vin. En lärorik och aptitretande 
provning för gruppen som är nyfiken på 
grundpelarna i att matcha vin med mat.

VIN OCH MAT I KOMBINATION 
Grunderna i vin och mat i kombination. Prova fyra 
viner till fem skräddarsydda smakbitar. Provningen 
skapar förståelse för de parametrar som ligger bakom 
lyckade smakkombinationer. 

1,5 tim

10-28 deltagare

från 400 kr

2 tim

8-28 deltagare

från 880 kr

PROVNINGAR
Vinprovning är roligt, väldigt lärorikt och en av våra 

specialiteter. Gemensam vinkunskap ger en extra krydda till 
vilken arbetsplats som helst.  

Alla priser är exklusive moms.



REGNBÅGSPROVNING
En vacker vinprovning bestående av fem olika 
nyanser av vin. Lär er vad vinets utseende 
egentligen har för påverkan på doft och smak. 
En vacker provning som avslöjar vad som döljer sig 
bakom ytan. 

THE EXPANDING WORLD OF WINE
En vinresa genom Europas mer okända vinländer 
bland svåruttalade druvsorter, spännande historier 
och intressanta viner. En provning som kombinerar 
vinhistoria med trendspaning. 

1 tim

8-40 deltagare

från 440 kr

1 tim

8-40 deltagare

från 440 kr

CHIANTI CLASSICO DOCG – 
EN INTRODUKTION 
Chianti Classico är ett spännande område i stor 
utveckling och det som ligger oss allra varmast om 
hjärtat. En kurs i toskansk vinhistoria med fokus på 
regionens mest anrika och kvalitativa distrikt. 
Sofia Ruhne är idag en ambassadör för hela 
vindistriktet Chianti Classico och arbetar för att fler 
ska få upp ögonen för områdets fantastiska vin.

1 tim

6-26 deltagare från 440 kr

WINEMAKER’S TOUR
En fördjupning i hantverket vinmakeri och en tur 
som guidar er genom vinets livsfaser från druva till 
flaska. Turen innefattar provning av druvmust, 
fatprov och färdigt vin. 

1 tim

6-20 deltagare

från 360 kr

NATURLIGA VINER
Vi reder ut begreppen och förklarar skillnaderna 
mellan konventionella, ekologiska, biodynamiska och 
naturviner. En spännande provning för medvetna 
och nyfikna vinälskare. 

1 tim

8-40 deltagare

från 360 kr

Alla priser är exklusive moms.

BUBBELPROVNING MED 
TILLVAL SABRERING 
En provning av olika typer av mousserande vin från 
världens alla hörn. Välj till sabrering och lär er att 
öppna flaskan som en rysk kosack – med en sabel. 

1,5-2 tim

8-30 deltagare

624 kr utan eller 704 kr med sabrering



EXKLUSIVA
PROVNINGAR

MOGNA VINER 
En djupdykning i konsten att lagra vin och avnjuta 
vin med ålder, skillnaden mellan ungt och moget 
samt i vad som egentligen händer i en flaska då den 
lagras. Provningen för er som fascineras av vin med 
historia. 

PRESTIGEVINER 
En provning av fyra utvalda viner av högsta kvalitet 
och ett samtal kring vad som gör ett vin värdefullt. 
För er som är nyfikna på att bedöma smak och värde.

I vår vinkällare finns exklusiva skatter från hela världen av de 
bästa årgångarna. Lyxa till det med ett minne för livet.

1,5 tim

8-14 deltagare

från 1 280 kr

1 tim

8-14 deltagare

från 760 kr

VERTIKALPROVNING AV 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 
En unik provning av vin från ett av världens mest väl-
renommerade vinhus. Erbjuds till utvalda grupper. 
Gör förfrågan direkt till head sommelier Camilla på 
camilla.forslund@thewineryhotel.se

2 tim

8-12 deltagare

från 3 600 kr

VERTIKALPROVNING AV UTVALDA VINER 
FRÅN VÅR EGEN VINGÅRD TERRENO
En personlig tidsresa som blickar tillbaka på några av 
de 30 år som familjen Ruhne framställt vin i 
Chianti Classico. En prestigeprovning för vinälskare. 

1,5-2 tim

8-26 deltagare

från 1 200 kr

CHAMPAGNEPROVNING MED 
TILLVALET SABRERING 
En fördjupande och lärorik Champagne-provning av 
olika typer av det exklusiva vinet. Välj till sabrering 
och lär er att öppna flaskan som en rysk kosack – 
med en sabel. 

1-1,5 tim

8-28 deltagare

920 kr utan eller 1 040 kr med sabrering

Alla priser är exklusive moms.



DJUPDYKNING

GRUNDERNA I VINKUNSKAP
En djupdykande heldag i vin. Lär er hur ett vin blir 
till bland cisterner och ekfat och lär er hitta vintypen 
som mest tilltalar era smaklökar. Dagen inkluderar 
fyra vinprovningar, en fatprovning, teorimaterial, 
kaffe och lunch. Inga förkunskaper krävs.

Vin är en konstform, ett hantverk och ett outtömligt ämne. 
Våra djupdykningar riktar sig till er som är nyfikna på att 

lära sig mer om den här spännande världen. 

En heldag

8-20 deltagare

från 1 600 kr

VIN OCH MAT I KOMBINATION
En djupdykning i konsten att lyckas med vin och mat 
i kombination, vilka smaker som passar ihop och 
varför samt vilka som bör undvikas. Dagen 
inkluderar vin- och matprovningar, teorimaterial, 
kaffe och lunch. Inga förkunskaper krävs.

En heldag

8-20 deltagare

från 2 000 kr

5 TIPS FÖR EN 
BÄTTRE VINUPPLEVELSE

Att dricka vin är ingen konst. Att göra stunden till 
en upplevelse är en helt annan sak. Vi har listat fem 

saker som höjer vinupplevelsen till nästa nivå. 

Att välja ett vin av god kvalitet är det viktigaste knepet för en 
härlig vinupplevelse. Ett välgjort vin med balanserade smaker är 
en förutsättning för en lyckad vinupplevelse. 

KVALITET

Miljön vi vistas i  påverkar hur vi mår. Hur vi mår påverkar hur 
vi uppfattar ett vin. Därför är lokalens design avgörande för vår 
vinupplevelse. Välj en vacker plats där du trivs.

DESIGN

Rätt sällskap gör vinet godare. Samla människor du tycker om när 
du ska avnjuta ditt vin och känn hur din upplevelse förhöjs i takt 
med att du får energi av människorna i rummet. 

MÄNNISKOR

Vin och mat har ett naturligt förhållande och hör ihop på så 
många sätt. Det finns ingenting som kan förhöja din vinupplevelse 
såsom en riktigt bra match mellan vin och mat. 

MAT

Känslan av ett rum förändras genom musik och på samma sätt 
kan känslan av ett vin förhöjas av rätt musik. Spela musik som ger 
dig positiv energi och vinet kommer att ge detsamma.

MUSIK

Tillhör ni HoEeCA och önskar en skräddarsydd djupdykning inom dryck så 
skapar vi en heldag som passar er verksamhet. Maila era önskemål direkt 

till camilla.forslund@thewineryhotel.se 



YOGA

YOGA MINI
Vi inleder med långa djupa andetag och håller fokus. 
Vi gör fem övningar som stretchar, mjukar upp och 
frigör spänningar från rygg, skulderblad, axlar, nacke 
och käkar. Vi avslutar med en kort meditativ vila.

YOGA MEDIUM
Vi inleder med en mental avslappningsövning där vi 
går igenom kroppen. Vi gör ett antal övningar som 
stretchar, mjukar upp och frigör spänningar från 
rygg, skulderblad, axlar, nacke och käkar. Vi avslutar 
med en kort meditativ vila.

Tillsammans med Hållbar Hälsa och Yogamottagningen 
erbjuder vi yoga i samband med din konferens hos oss. 

Yogaövningarna kan öka närvarokänslan, koncentrationen, 
ge avspänning och bidra till att mötet blir kreativt och 

meningsfullt. Du kan göra yogapasset sittande i stolen i dina 
vanliga kläder eller på yogamattor i mötesrummet. 

Inga förkunskaper krävs och alla kan delta.

45 min

10-50 deltagare

från 3 850 kr för hela gruppen

30 min

10-50 deltagare

från 3 300 kr för hela gruppen

FÖRELÄSNINGAR OM YOGA OCH HÄLSA
Till varje föreläsning gör vi några prova-på 
yogaövningar eller andningstekniker.

30 min - 1 tim

10-50 deltagare

från 5.500 för hela gruppen

YOGA MAXI
Vi inleder med en mental avslappningsövning där vi 
går igenom kroppen. Vi gör ett yogapass utifrån kun-
dens önskemål om syfte. Det kan vara ett pass för att 
öka kreativitet, hantera spänningar, minska på stress. 
Vi avslutar med en meditativ vila.

1 tim

10-50 deltagare

från 4 400 kr för hela gruppen

MEDVETEN ANDNING
– hur andningen påverkar din hälsa.

30 min - 1 tim

MEDICINSK YOGA
– hur du med enkla övningar håller dig frisk. 

1 tim

AYURVEDISK HÄLSA
– presentation av den indiska läkekonsten med 
personlighetstest. 

Alla priser är exklusive moms.



LÄS MER OM KONFERENS, MÖTEN
OCH AKTIVITETER PÅ THE WINERY HOTEL
Skanna koden med din mobil eller läs mer på 
vår webbplats thewineryhotel.se
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