
Kære danskere 
Besøg en vingård i Alsace 

Hos Simone og Richard  

V I N B O N D E  i  A l s a c e  

Vandretur i vinmarkerne og 

vinsmagninger  

ONSDAG MORGENER (Fra 1. juli til 20.august) 

med start kl. 10 (ca. 2 timer)   

vandrer vi en lille tur i vinmarkerne omkring 

Bernardvillé i et smukt landskab, som man ellers 

ikke finder. Huse i Alsace, vinmarker, historien, 

geografien, geologien og det alsaciske sprog får et 

ord på vejen. Efter vandreturen smager vi de vine, 

som produceres på familiegarden. 

(På anmodning for grupper >10) 

Kontakt: 

Simone og Richard GEIGER KOENIG 

e-mail: simonerichard@free.fr 
www.vins-geiger-koenig.com 

Facebook: Vins d’Alsace Geiger Koenig 

N°48°22‘07“ E7°24‘00“ 

  Tlf.: 03 88 85 56 84 (Spørg efter Richard) 

Rue Principale 21, Bernardvillé („Le Felsberg“) 
 

Kør op i landsbyen. På højde med den lille kirkegaard, 

kig til højre. Der bor vi! 

PAS PÅ ikke at forveksle 

Bernardvillé tæt ved Barr/Itterswiller 

med Bernardswiller tæt ved Obernai 

 Vi taler engelsk og tysk 

       Åbent fra kl. 10 til kl. 19. (lukket søndag eftermiddag)  
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