
Weserdalen och Hameln

BESKRIVNING

Weserdalen och Hameln

4 dagar

Vi beundrar den typiska Weserrenässans stilen som

härrör från mitten av 1500-talet under denna resa både

längs med och på floden Weser. Vi besöker Hameln

och Höxter samt får en rundvisning och provsmakning

på bryggeriet i Allersheim. 

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 780:-

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

fyra. Utflykter enligt programmet, båttur Bad

Karlshafen-Höxter samt bryggeribesök med provning.

Färje-, bro- och vägavgifter, serviceavgifter, moms samt

reseledare. Övriga eventuella entréavgifter tillkommer.



Dag 1 Hemorten-Hameln

När vi hämtat upp på olika platser i Skåne styr vi färden över Öresundsbron och genom Danmark ner till Rödby.

Överfarten till Puttgarden tar cirka 50 minuter. Vi kör sen söderut. I Hameln ska vi bo tre nätter på Mercure Hotel. Här

äter vi även kvällarna middagar.

 Cirka 60 mil.

Dag 2-3 Weserdalen

Vi börjar att titta närmare på Hameln där vi gör en stadsrundtur på förmiddagen. Vi beundrar den typiska

Weserrenässans stilen som härrör från mitten av 1500-talet. Efter rundturen äter man lunch på egen hand och har

möjlighet att titta in i någon intressant butik. 

Nästa dag beger vi oss ut på floden Weser. Vi tar bussen till Bad Karlshafen. Här stiger vi ombord för en avkopplande

kryssning på floden Weser. Vi tar oss genom det vackra sägenomspunna höglandet med sin omtalade

korsvirkesbebyggelse. Drygt två timmar senare når vi Höxter som är en riktig liten pärla. Här går vi iland och får tid att

utforska staden innan vi beger oss till bryggeriet i Allersheim för rundvisning och provsmakning. 

Dag 4 Hameln-Hemorten

Vi lämnar Hameln på morgonen och tar oss upp förbi Hannover och Hamburg. Med stopp för fika och lunch når vi på

kvällen färjan Puttgarden-Rödby. Vi tar oss över och fortsätter genom Danmark till  

Öresundsbron och Skåne. Slut för denna gång, men vi ses säkert igen. Cirka 60 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


