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Disse tips bygger på vores personlige oplevelser i Alsace, og skal benyttes som sådan. Er der egentlige fejl,
eller ting der har ændret sig siden vi var der sidst, hører vi gerne fra dig. Vi ser selvfølgelig Alsace fra
Riquewihr.
Colmar
Hyggelig by (67000 indb.), der bedst opleves til fods. Der er flere gode parkeringspladser, vi
foretrækker ”Rapp”. https://www.tourisme-colmar.com/en/
Af seværdigheder kan nævnes: Musée D’Unterlinden nyistandsat i et gammelt kloster
http://www.musee-unterlinden.com/ . Specielt kendt for Issenheim altertavlen. En
vandretur i byen med passage af bl.a. ”Maison des Têtes”, ”Maison Pfister” samt kirkerne
Église des Dominicains og Collégiale Saint-Martin, Petite Venise og evt. en sejltur på floden
Lauch (ofte ventetid, køb billet til en senere tid, nok ikke for førstegangsbesøgende). Endelig
er der også Musée Bartholdi i kunstnerens fødehjem (mest kendt for Frihedsgudinden).
Indkøb
Der er mindre butikker i byen, men udvalget er ikke stort. Større indkøb af dagligvarer kan
foretages i Cora i Houssen lige før Colmar (GPS 48.13° N 7.37° Ø) – stort supermarked der
har stort set alt. Alternativt er der Leclerc i Ribeauvillé (GPS 48.19° 7.34° Ø).
Kort
Af fysiske kort er Michelins kort gode at køre efter. Til vandreture kan varmt anbefales IGN
kort (1:25.000), der kan købes i overalt inkl. i Cora. Af on-line kort kan udover Google Maps
varmt anbefales www.viamichelin.com

Ribeauvillé
Når man kommer fra Riquewihr til den første rundkørsel kan man med fordel køre fra ved
den anden vej (svarer til ”at svinge til venstre”). Cirka 400 m ad Rue du 3 Décembre er der på
højre hånd en parkeringsplads, der sjældent svigter. Herfra går man tilbage til byen, via den
lille vej ved parkeringspladsen.
En hyggelig tur ad hovedgaden Grand Rue kan anbefales. Besøg evt. Louis Sipp eller Jean Sipp
(se vinproducenter). En vandretur til de tre borge (cirka 2 timer t/r) kan varmt anbefales,
især hvis det ikke er for varmt, da blot halvdelen af turen går gennem skoven.
Riquewihr
Kort over byen på hhv. fransk og engelsk:
http://ribeauville.ingenie.fr/documents/documentation/documentation-DECRIQ-FR.pdf
http://ribeauville.ingenie.fr/documents/documentation/documentation-DECRIQ-UK.pdf

Strasbourg
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Små 70 km, det mest på motorvej (270.000 indb.) http://www.otstrasbourg.fr/en/ . Kør
endelig ikke ind i byen med bilen, det er svært at finde parkering og der er mange ensrettede
gader. Benyt i stedet Strasbourg Tramway (letbane). Vi plejer af køre fra motorvejen ved
Baggersee, frakørsel 5, hvor der er parkeringsplads (følg P+R der står for Parking + relais, 460
pladser, vi er endnu ikke kørt forgæves). Herfra cirka 15 min med Tram A (eller evt. E, lidt
mere perifert) til centrum. Pris for parkering og billet til alle i bilen t/r plejer at være nogle få
euro.
Der er talrige ting at se på i byen: Cathédrale Norte-Dame med det astronomiske ur
(apostlenes vandring kan ses kl. 12:30 mod betaling), den gamle bydel, Petit France. Bydelen
Neustadt er netop (2017) kommet med på UNESCOs verdensarvsliste, hvad den gamle bydel
og katedralen har været siden 1988. Mulighed for shopping i eksklusive butikker er også en
mulighed. Kanalrundfarten er bestemt også værd at prøve, turen går forbi bl. a.
Europaparlementet.
Vandreture
Vinmarken rundt i Riquewihr (45 min) bør tages dagligt. Flot tur en tidlig morgen. Tag evt.
madpakke med og nyd roen udenfor byen i myldretiden.
Riquewihr til Zellenberg
Riquewihr til Kaysersberg (12-14 km t/r over bjerget, super tur).
Ribeauvillé: Vandretur op til de tre borge (2 timer t/r).
Lac Blanc (GPS 48.12°N 7.10°Ø). Parker ved Auberge le Mille Mètres, hvor vi også varmt kan
anbefale at spise efter den ganske appetitgivende tur rundt om Lac Blanc. Beregn omkring 2
timer til turen.
Vinene
Med få undtagelser har de altid druernes navn: Sylvaner, Pinot Blanc, Muscat, Pinot Noir
(eneste røde drue), Pinot Gris, Gewurztraminer og Riesling. Der laves senthøstede varianter
som Vendange Tardive og Sélection de Noble, de to sidste med ganske højt sukkerindhold,
men bør være med en passende syrlighed, således de ikke fremtræder for søde. Herudover
laves mousserende vine i form af Crèmant d’Alsace (Blanc, Rosé, Blanc de Noir) samt
blandingsvine som Edelzwicker og Gentil. Man vil støde på betegnelserne Grand Cru (51
udvalgte marker, der skulle være af bedre kvalitet), samt lieu-dit (en mark der fra gammel tid
har været som speciel god) læs evt. mere herom på http://www1.vinsalsace.com/da/. Husk
på at der kun er et simpelt krav til en god vin: Du skal sætte pris på den!
Vinproducenter
Der er mange gode vinproducenter i Alsace, og de fleste har vi ikke besøgt – endnu!
Følgende liste er alfabetisk:
Boutique Vini, Riquewihr, http://www.boutiquevini.com/ er som navnet antyder en vinbutik,
med vine fra alle steder af Frankrig inklusiv et pænt udvalg af Alsace, og enkelte udenlandske
vine. Bestemt et besøg værd. 40 siders pdf katalog på hjemmesiden med vinene inkl. priser.
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Domaine Jean Becker, Zellenberg, Gode Pinot Noir. Gå dertil via vinmarken.
Bott Frères, 13 Avenue du Général de Gaulle, 68150 Ribeauvillé (På vejen til Ribeauvillé fra
Riquewihr, på højre hånd, lige efter man er kommet ind i byen). Hjemmeside
http://www.bott-freres.fr/en/ Besøgt flere gange, altid et besøg værd. Mellem prisleje.
Dopff au Moulin, Riquewihr, Crément! Pinot Noir (de gode er dyre, men spændende)
Dopff et Irion, Riquewihr,
Famille Hugel, Riquewihr, Topproducenten i byen.
Jung et Fils, 14 rue du Général du Gaulle, 68340 Riquewihr (På hovedgaden, huset efter
lejligheden), hjemmeside http://fr.earl-jung.com Til prisen rigtig gode vine (mellem prisleje).
Der er en vinbar bestyret af fru Jung, hvor man mod betaling kan smage et glas eller to af
deres vine, ellers foregår det i kælderen under huset.
Pierre Schueller et Fils, 4 Route du Vin, 68420 Huesseren-Les-Châteaux (GPS 48.04°N 7.28°Ø
– 20 km). Vi er kommet her siden år 2000, og vender fortsat tilbage. Kan anbefale vinene
generelt. Prismæssigt i den lave ende, så man får noget for pengene. Et must er deres Pinot
Blanc, en ind imellem neutral vin, som her er en af dem vi sætter størst pris på.
Domaine Jean Sipp, Ribeauvillé, http://www.jean-sipp.com/

Domaine Louis Sipp, Ribeauvillé, http://sipp.com/

Maison Zimmer, Riquewihr

Vinsmagning
Er en ”win win situation” for såvel producent som dig. Hos de fleste, især mindre
producenter er det gratis at smage på vinen, men der er også en forventning, om at man
køber noget, gerne i forhold til hvad man har smagt. Hvis man ikke har planer om at købe så
meget, så smag blot på nogle enkelte vine. Hvis man smager på flere vien, så spyt ud eller
aftal hvem der kører hjem.
Der er ofte mange vine på prislisten, så hvis man ikke har en bestemt plan med besøget, kan
det være en fordel at beskrive hvad man går efter og følge producentens råd, ligeledes
vedrørende rækkefølge (oftest røde vine før hvide og tørre før mindre tørre evt. afsluttende
med dessertvine).
Tag nogle enkelte noter specielt til de vine du køber, den samme drue kan hos forskellige
producenter være hhv. ganske tør (nogen vil sige syrlig), hos andre ganske sød.

