Rhen & Moseldalen 7 dagar

BESKRIVNING

RESEFAKTA

Rhen- & Moseldalen

Enkelrumstillägg :1.300:-

Vinresa 7 dagar

Allt detta ingår:

I de vackra floddalarna längs Rhen och Mosel upplever

Resa i modern helturistbuss. Övernattning i dubbelrum

vi Tyskland från sin bästa och mest romantiska sida. På

med dusch/bad och wc. Halvpension, d.v.s. middag dag

bergskammarna ruvar praktfulla riddarborgar med tinnar

ett t.o.m. frukost dag sju. Utflykter enligt programmet

och torn. De mjukt kuperade sluttningarna ner mot

med tre vinprovningar samt båttur på Rhen. Färje-, bro-,

dalen täcks av grönskande vinodlingar och i

och vägavgifter moms samt reseledare. Övriga

dalgångarna ligger ett pärlband av genuina

entréavgifter tillkommer.

korsvirkesidyller. Vi njuter av detta under våra utflykter
samt under en båttur på floden. Vi bor centralt i idylliska
Rüdesheim, där det är tätt mellan vinstugorna och
stämningen står högt i tak.

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 67mil.

Dag 2 – Baunatal – Rüdesheim
Efter frukost fortsätter vi genom det natursköna Hessen söderut. I närheten av Frankfurt viker vi av västerut mot
Wiesbaden. Vi följer sedan floden Rhen och njuter av den underbara Rhendalen. Det är inte långt till den lilla romantiska
medeltidsstaden Rüdesheim. Staden är hjärtat i Tysklands förnämsta vindistrikt, Rheingau. Här kretsar det mesta kring
druvan och dess ädla produkter. Vi stannar till vid ett kloster och njuter av utsikten. Vi går genom den fridfulla
klostermiljön och passar på att göra ett besök i klosterbutiken där man kan köpa lokalt vin från Rheingau Rüdesheim. Vi
ska bo mitt i centrum i Rüdesheim två nätter på Hotel Lindenwirt. På kvällen väntar middag på hotellet och härefter kan
den som vill avsluta kvällen på festliga Drosselgasse. Här finns otaliga vinstugor där stämningen är på topp. Cirka 25
mil.

Dag 3 - Rhendalen
Idag utforskar vi Rhendalen. Vi har ett vingårdsbesök i Geisenheim på Slott Johannisberg Här produceras det
uteslutande riesling. Vi går en rundvandring, njuter av utsikten och provar vinerna. Vi åker också upp till Niederwald
monumentet där vi kan njuta av den vackra utsikten och den 10 meter höga skulpturen Germania. Man kan sen ta sig
ner till Rüdesheim och kanske besöka Asbach Uralt som är världsberömda för sin tyska konjak. Vid ett besök här får
man se en film på svenska som visar hur tillverkningen går till. Besöket avslutas förstås med provsmakning.
Man kan också besöka det nya vinoteket, som är inrymt i Asbachs gamla bryggeri i Rüdesheim. Här är 76 lokala
vinodlare representerade och man kan köpa polletter för att prova några av de över 150 olika vinerna som presenteras.
Dagen avslutas med gemensam middag på hotellet. Kanske vill någon prova den berömda heta drycken Rüdesheimer
kaffe som avrundning.

Dag 4 Rüdesheim-Cochem
Idag väntar en båttur på floden Rhen från Rüdesheim till St Goarshausen. Det blir en tur till den sägenomspunna
Loreley klippan där många sjöfarare förlist efter att ha blivit förtrollade av den vackra sången från den sköna Loreley. Vi
följer sedan Rhen norrut mot Koblenz som är en av landets äldsta städer. Här viker vi 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 13
mil.

Dag 5 Moseldalen
Moseldalens sluttningar är extremt branta, vilket medför att de druvor som växer här får oerhört mycket sol. Det är
hemligheten bakom den fruktiga sötma som är så typisk för Moselvinerna. Vi reser utmed floden mot Zell där vi gör ett
besök hos en lokalvinodlare. Vi fortsätter sen till den charmiga staden Bernkastel där vi besöker Dr Pauly-Bergweiler för
att prova deras viner. Det blir även tid för att gå runt i stan på egen hand.

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!
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