
PRESSEMEDDELELSE - 3. UDGAVE AF NORDJYSK PORTVIN OG HEDVINSFESTIVAL 

Det glæder os at kunne løfte sløret for Nordjysk Port- og Hedvinsfestival 2022 - den 3. udgave i rækken 
og Nordjyllands største af slagsen. I år finder festivalen sted lørdag d. 12. november kl. 13-17 i Aalborg 
HKs idrætshal på Østre Allé 87. 

I år sker der dog den store ændring, at festivalen rykker fra Sæby, hvor festival-grundlæggerne fra 
Nordjysk Vinimport til daglig holder hjemme, og til Aalborg for forhåbentlig at kunne tiltrække endnu 
flere gæster til arrangementet. I den forbindelse har Nordjysk Vinimport indgået et samarbejde med 
Aalborg HK, som har god erfaring med at afholde bl.a. vin- og ølfestivaler i deres idrætshal. 

Arrangørerne gentager sidste års succes 
ved kun at afvikle én smagerunde over 4 
timer. Dermed har gæsterne god tid til 
at besøge alle udstillere og har desuden 
mulighed for at sidde ned og hygge ved 
bordene, som bliver opstillet i hallen.  

Der satses på deltagelse af 12-13 
vinimportører og vinforhandlere, 
primært fra Nordjylland for at støtte op 
om regionens ambassadører for 
Portugals dejlige hedvine. Herudover vil 
der også blive inviteret 2-3 lokale 
delikatesse-forretninger, så folk 
forhåbentlig også får øjnene op for 
hedvinenes store gastronomiske 
potentiale. 

Følgende vin-udstillere har allerede meldt deres ankomst: Adelino, Casa de Kristina, Den Lille Quinta, 
Hyggevin, Nordjysk Vinimport, Peter Vin, Vin-Gaven, Vinho og Vinshoppen. 

Arrangørernes målsætning i år er at kunne byde velkommen til 300-400 gæster, men forhåbentlig 
langt flere. Gæsterne vil blive præsenteret for mere end 30 forskellige brands af portvin; andre 
portugisiske hedvine såsom Madeira, Moscatel do Douro, Moscatel de Setúbal og Licoroso; samt 
likører bl.a. lavet på kirsebær. 

Der vil være gratis smagsprøver på mere end 100 forskellige hedvine, og derudover vil der være 
mulighed for at tilkøbe sig mere eksklusive hedvine pr. glas, samt købe helflasker med hjem til helt 
særlige festivalpriser. 

Billetprisen pr. person er 299,- kr inklusiv gebyr for denne 4-timers smagning. Der er desuden en rabat 
på 10% for grupper på min. 10 personer. Festivalbilletten kan købes allerede nu på www.billetsalg.dk. 

De bedste hilsner, 

Aalborg HK og Nordjysk Vinimport 

 

http://www.billetsalg.dk/

