
Kryssning på Rhen-Mosel

BESKRIVNING

Kryssning på Rhen-Mosel

6 dagar

Att kryssa är nog den mest avslappnande resformen du

kan tänka dig. Medan båten stillsamt tar sig framåt

kopplar du av i en skön däcksstol, tar en drink eller äter

en god bit mat i restaurangen. Vår Rhen-Mosel-resa

kombinerar njutbar kryssning med boende och utfärder i

hjärtat av Tysklands mest berömda vindistrikt. Ha

kameran beredd för att fånga oförglömliga resminnen

och vyer!

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

sex. Två luncher. Utflykter enligt program. Båtturer på

Rhen-Mosel och en vinprovning. Färje- och broavgifter,

serviceavgifter, vägskatter, moms och reseledarservice.

Resan körs tillsammans med cykelresan och kan

kombineras, då vi bor på samma hotell och åker med

samma buss.



Dag 1 – Hemorten – Göttingen

Från de olika påstigningsorterna i Skåne reser vi vägen över Öresund och vidare genom Danmark till Rödby. Färjan tar

oss snabbt över till Puttgarden varifrån vi fortsätter förbi Lübeck och Hamburg till Göttingen där middag och övernattning

väntar på BW Hotel Ropeter. Cirka 62 mil.

Dag 2 – Göttingen–Rüdesheim

Efter en god natts sömn och en härlig frukost fortsätter vi vår färd söderut. Vi åker genom natursköna Hessen och

skådar Frankfurts berömda skyline. När vi närmar oss Wiesbaden och Rhendalen börjar grönskande vinodlingar rama in

vår resväg och den sista biten fram till Rüdesheim åker vi parallellt med Rhen. Framme i denna kanske mest kända

tyska vinort av dem alla, checkar vi in på Hotel Central och gör sedan en promenad tillsammans. Efter middagen lockar

säkert kvällslivet på världsberömda Drosselgasse. Cirka 28 mil.

Dag 3 – Rüdesheim – Bernkastel

Idag ska vi ägna dagen åt njutbar kryssning på den sträcka av Rhen som kanske är den allra mest intressanta och

pittoreska. Vi stiger ombord på kryssningsfartyget på morgonen efter frukost och åker medströms. Dalen är trång och

kurvig och på sluttningarna klänger gamla slott och borgar varvat med vinodlingar. Vi passerar bl.a. Loreleyklippan där

enligt legenden den sköna jungfrun Loreley satt och sjöng så vackert att sjöfararna förliste. Floden ger aptit och vi äter

en god lunch ombord under färden. När vi anländer till Koblenz där floderna Rhen och Mosel möts går vi iland till vår

väntande buss. Den tar oss vidare till den charmiga vinorten Bernkastel vackert belägen vid floden Mosels Strand. Här

tar vi in på  Gasthof Hotel zur Post för middag och övernattning i två nätter.

Dag 4 – Moseldalen

Mosel är känd som den buteljgröna floden och under förmiddagens kryssningsetapp får vi chansen att se om detta

stämmer när vi stillsamt glider fram ombord på vår flodbåt. Bakom varje kurva floden gör finns något att upptäcka –

charmiga vinbyar varvade med storslagen natur där medeltida sagoslott ligger inbäddade i frodig grönska. Med allt detta

som kuliss intar vi vår lunch efter båtturen i Traben Trabach. Vår buss tar oss sedan landvägen längs floden om önskas

gör vi ett besök på en trevlig vingård där vi kan provsmaka moselvinets ädla droppar innan vi tillryggalägger de sista

serpentinerna tillbaka till Bernkastel där middag och trevlig kvällsstämning väntar.

Dag 5 – Bernkastel – Bramsche

I dag besöker vi ett tredje vinområde på vår resa norrut, nämligen Ahrdalen där Tysklands bästa rödviner produceras.

På förmiddagen stannar vi i den vackra gamla vinorten Dernau för en vinprovning innan vår färd går vidare på tyska

motorvägar till Bramsche. Där äter vi middag och övernattar på Hotel Idingshof. Cirka 46 mil.

Dag 6 – Bramsche – Hemorten

Efter en god frukost beger vi oss vidare norrut. Färden går på snabba motorvägar förbi Hamburg och Lübeck. Fram på

eftermiddagen anländer vi till Puttgarden för färjeöverfart till Rödby. Nu återstår bara de sista milen via Öresundsbron



till Malmö, varifrån vi åker vidare till de olika hemorterna. Cirka 46 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris från:


