
Schwarzwald och Alsace

BESKRIVNING

Schwarzwald och Alsace

7 dagar

Få områden i Tyskland är väl så tilltalande som

Schwarzwald. Bara namnet får det att vattnas i munnen

och man ser en smarrig gräddtårta framför sig. Området

är en skönhet med sin böljande grönska, vackra sjöar

och mysiga korsvirkesorter ofta porträtterade på de

världsberömda gökuren. Här och i intilliggande Alsace

produceras dessutom utsökta viner av högsta klass

något vi förstås låter oss väl smaka av.

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 sju.

Utflykter enligt programmet, entré till klockmuseet,

Mainau samt en vinprovningar. Färje-, bro- och

vägavgifter, serviceavgifter, moms samt reseledare.

Övriga eventuella entréavgifter tillkommer.



Dag 1 – Hemorten – Göttingen

Från våra olika påstigningsorter reser vi över Öresundsbron och vidare genom Danmark till Rödby. Färjan tar oss här

snabbt över till Puttgarden varifrån vi fortsätter förbi Lübeck och Hamburg till Göttingen. Här checkar vi in på Best

Western Parkhotel Ropeter där vi också äter en god middag. Cirka 60 mil

Dag 2 – Göttingen – Hornberg

Efter en härlig frukost fortsätter vi söderut förbi Kassel och Würzburg. När vi kommer fram till Romantische Strasse gör

vi ett besök i den charmiga medeltida staden Rothenburg ob der Tauber. Staden är som hämtad ur en saga med sin

ringmur och sina gamla korsvirkeshus. Vi fortsätter sedan in i det gröna Schwarzwald till Hornberg där vi klättrar upp till

slottet på toppen av berget där vi ska bo tre nätter på Hotel Schloss Hornberg. På kvällen serveras vi middag på

hotellet, därefter vill man kanske koppla av med en promenad i den sköna omgivningen. Cirka 50 mil.

Dag 3–5– Schwarzwald

Efter frukost beger vi oss ut på en heldagsutflykt till Bodensjön. Vid denna, en av Europas största sjöar möts tre länder;

Tyskland, Österrike och Schweiz. Här promenerar vi ut till blomsterparadiset Mainau. På denna lilla ö har Lennart

Bernadotte byggt upp en fantastisk blomsterpark på 8.000 m2. Här beundrar vi de vackert planterade blommorna, njuter

av de väldoftande rosorna och häpnas av de ovanliga banan- och mammutträden. Kanske lockar även ett besök i fjärils-

och palmhuset eller kanske i den ståtliga slottskyrkan. Vi gör på vägen tillbaka mot vårt hotell även ett kort stopp på det

ställe där det sägs att floden Donau har sin källa. På kvällen återvänder vi till lugnet vid vårt hotell där även middagen

serveras. En utav kvällarna uppmärksammar vi att det faktiskt är ett gammalt slott vi bor på och äter en riddarmåltid.

En dag gör vi en rundtur i denna vackra del av Tyskland som kallas Schwarzwald. Vi tittar då närmare på några av de

saker man blivit kända för här som t.ex. gökuren. Här har man till och med en 25 mil lång klockgata, Uhrenstrasse, där

försäljarna ställer ut sina gökur i alla storlekar och utföranden utmed vägen. Vi gör ett stopp i Furtwangen för att besöka

klockmuseet med över 8.000 olika ur. Innan klockan är för mycket fortsätter vi genom den sköna naturen med berg,

skogar och sjöar. 

Det blir även en utflykt västerut över den franska gränsen in i Alsace. Vi passerar Freiburg på vår väg mot området som

gjort sig ett namn i vinkretsar. Vi färdas genom vinodlingarna som i skydd av bergskedjan Vogeserna har ett ypperligt

klimat. Vi besöker områdets huvudort Colmar som för tankarna till Venedig med sina många kanaler. Fast här kantas

kanalerna av korsvirkeshus i typisk alsacisk stil. Vi gör naturligtvis även en vinprovning men inte i Colmar utan i den

pittoreska medeltida vinorten Riquewihr. 

Dag 6 – Hornberg – Hamm

Efter frukost är det dags att lämna Schwarzwald för färd norrut förbi Strasbourg och Heidelberg genom Tyskland upp till

Hamm. Här väntar middag och övernattning på Mercure Hotel Hamm. Cirka 60 mil.

Dag 7  Hamm– Hemorten

Efter hotellets stadiga frukostbuffé tar vi farväl av Hamm och kör på snabba motorvägar upp förbi Bremen och Lübeck

upp till Puttgarden där vi tar färjan till Rödby för vidare färd genom Danmark. Färden går sedan över Öresundsbron hem



till Skåne. Cirka 68 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


