Cykelresa längs Rhen-Mosel

BESKRIVNING

RESEFAKTA

Cykelresa längs Rhen & Mosel

Allt detta ingår:

7 dagar

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Vi färdas genom de ljuvliga dalgångarna längs floderna

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Rhen och Mosel där sluttningarna kantas av

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

grönskande vinrankor. Cykelvägarna är lättkörda och

sju. Tre dagars cykelhyra med transporter och tre

överallt finns trevliga vingårdar, romantiska ruiner och

vinprovning. Färje- och broavgifter, serviceavgifter,

idylliska orter som pockar på uppmärksamhet.

vägskatter, moms och reseledarservice.
Resan körs tillsammans med den rena bussresan i
Rhen och Moseldalen och kan kombineras, då vi bor på
samma hotell och åker med samma buss.

Dag 1 – Hemorten – Baunatal
Via våra anslutningsorter och Öresundsbron åker vi över de danska öarna till Rödby. Här tar vi färjan över till Puttgarden
och Tyskland. Vi fortsätter söderut förbi Lübeck och Hamburg innan vi på kvällen når Baunatal utanför Kassel. Här ska
vi bo en natt på Best Western Ambassador Hotel. Cirka 67 mil.

Dag 2 – Baunatal–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. I denna kanske mest kända tyska vinort
av dem alla, ska vi bo två nätter på Hotel Lindenwirt. Det är nu möjligt för de som vill att hämta ut en cykel för en första
tur i det vackra vinområdet (cykelhyra tillkommer för denna dag). Annars kan man följa med bussen upp till ett kloster
ovanför staden och njuta av utsikten. Vi går genom den fridfulla klostermiljön och passar på att göra ett besök i
klosterbutiken där man kan köpa lokalt vin. På kvällen väntar middag på hotellet och efter middagen lockar säkert
kvällslivet på världsberömda Drosselgasse. Cirka 28 mil.

Dag 3 – Rhendalen
Efter frukost är det dags att sitta upp på våra cyklar och ge oss iväg. Vi börjar med att följa Rhen bort mot Geisenheim
innan vi söker oss uppåt mot slott Johannisberg. Här produceras det uteslutande riesling. Här samlas hela gruppen för
en rundvandring och vinprovning. Härefter kan man lägga upp dagen efter vad man känner för och orkar. Den som vill
kan fortsätta mot kloster Eberbach och Eltville för att sen ha en avkopplande hemfärd längs Rhens strand. Vill man ha
en kortare tur kan man fortsätta följa efter bussgruppen mot Niederwaldmonumentet och kanske ta en avstickare till
Assmanhausen innan återkomsten till Rüdesheim. Den friska luften ger aptit och då är det bara att svänga in på ett
trevligt ställe längs vägen.

Dag 4 – Rüdesheim-Cochem
Rhendalen är trång och kurvig och på sluttningarna klänger gamla slott och borgar sig fast varvat med vinodlingar. Den
hurtige kan få en riktigt lång cykeldag idag medan motionären börjar med en båttur. För cyklisten går färden genom de
medeltida städerna Bacharach och Oberwesel med sina korsvirkeshus, kloster och kyrkor. Strax före St Goarshusen
passar det med ett fotostopp när man ser den mytomspunna Loreleyklippan. Enligt legenden satt den sköna jungfrun
Loreley här och sjöng så vackert att sjöfararna förliste. De som följer med på båten får en lugn tur förbi Loreley till St
Goarshausen här kliver vi av efter cirka 35 km färd och fortsätter längs floden till Koblenz som är en av landets äldsta
städer. Här kan det vara skönt med lite vila innan vi viker av för att istället fortsätta längs floden Mosel. Moseldalen som
är Tysklands äldsta vindistrikt. Här ska vi bo två nätter i Cochem på Hotel Noss. Cirka 86-121 km.

Dag 5 – Moseldalen
Idag kan man välja hur lång cykeltur man vill ha. Färden går längs den vackra Mosel, känd som den buteljgröna floden.
Bakom varje kurva floden gör finns något att upptäcka – charmiga vinbyar varvade med storslagen natur där medeltida
sagoslott ligger inbäddade i frodig grönska. Vi cyklar utmed floden mot Zell där vi samlas för att gör ett besök hos en

lokalvinodlare. Bussen är också på plats på vingården om man vill köpa något med sig hem. Vi fortsätter sen via Traben
Trabach och Machern med sitt vackra Zistersienserinnekloster till den charmiga staden Bernkastel. Även här har vi
inbokat ett besök hos Dr Pauly-Bergweiler för att prova deras viner. De som vill kan nu lämna in sina cyklar för att istället
åka med bussen tillbaka till Cochem. Annars är det bara att fortsätta trampa på och ta den andra sidan av Mosel tillbaka
till vårt hotell i Cochem. Cirka 55-110 km.

Dag 6 – Cochem – Bremen
Idag tar vi farväl av vinområdena och reser norrut. Målet för dagen är den gamla Hansastaden Bremen. Vi bor centralt
på Inter City Hotel så vi kan lätt ta oss runt i den trevliga staden. Reseledaren tar oss på en rundtur sen väntar middag
och övernattning. Cirka 43 mil.

Dag 7 -Bremen-Hemorten
Efter en härlig frukost äntrar vi bussen för hemresa förbi Hamburg till marsipanstaden Lübeck. Vi åker vidare mot
Puttgarden och tar färjan till Danmark. Nu återstår bara de sista milen till Öresundsbron för vidare färd till hemorten. Vid
hemkomsten är vi många glada minnen och upplevelser rikare! Cirka 48 mil.
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