
Trädgårdar & vin i Tyskland

BESKRIVNING

Trädgårdar och vin i Tyskland 

 4 dagar

En romantisk resa i Tyskland! Vi njuter av doften av

rosor i Sangerhausen och provar utsökta kvalitetsviner

på Weingut Henke. Vi flyttar oss tillbaka i tiden genom

en promenad genom det historiska Torgau och en

ånglokstur i det natursköna Harz.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 550:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

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

dag fyra. Entré till Sangerhausen, vinprovning och

tågtur. Färje- bro och vägavgifter, moms och

reseledarservice.



Dag 1 – Hemorten -Dessau

Efter uppsamlingen i Skåne går färden över Öresundsbron ner genom Danmark till Gedser där vi tar färjan till Rostock.

Vi fortsätter sen på snabba motorvägar förbi Berlin, Potsdam och Wittenberg till Dessau. Här inkvarterar vi oss på

Radisson Blu Fürst Leopold Hotel och låter oss väl smaka av en god middag på kvällen. Här i det trevliga Dessau

kommer vi att bo i tre nätter. Ca 62 mil.

Dag 2-3 – Torgau och Sangerhausen

Efter att ha avnjutit hotellets fina frukostbuffé beger vi oss till det vackra Torgau. Här tar vår lokalguide med oss på en

tidsresa när vi tar en promenad genom gamla stan. Här finns inte mindre än 500 byggnadsminnen från renässansen och

sengotiken! Speciellt imponerande är marknadsplatsen där vi har det ståtliga rådhuset i renässans stil som omringas av

tjusiga patricierhus. Även slottet är förstås imponerande. Dess kyrka invigdes av Martin Luther själv.

I staden återfinner vi också landets äldsta leksaksaffär och det gamla ”Mohrenapoteket”. Efter lite fritid i staden beger vi

oss på eftermiddagen ut till Weingut Hanke där vi provar 4 sorters vin med lite tilltugg. Här serveras vi kvalitetsviner från

en familj vars produktion har traditioner sen 1300-talet. 

Nästa dag beger vi oss in i Harzområdet och tar en tur på smalspårbanan genom Selkedalen från Quedlingburg till

Alexisbad. Det blir en romantisk ånglokstur genom ett naturskönt landskap med karga klippor och blommade ängar.

Efter tågturen fortsätter vi med bussen till Sangerhausen där vi besöker Europa Rosarium. Här finns väldens största

rosensamling med fler än 8600 olika sorter! På ett 15 hektar stort område kan vi se, allt från vildrosor till moderna sorter.

Den som en gång upplevt magin från miljoner blommande rosor kan aldrig glömma det och önskar inget annat än att få

uppleva det igen.  

Dag 4 – Dessau-Hemorten

Då är det dags att ta farväl av Dessau och bege sig hemåt. Färden går åter på snabba tyska motorvägar upp till Rostock

där vi tar färjan till Gedser. Efter att vi tillryggalagt sista sträckan genom Danmark tar vi oss över Öresundsbron och är

åter i Skåne på kvällen. Ca 62 mil

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


