Rhendalen
Längs med Västeuropas största flod Rhen, som är en av
Europas viktigaste transportleder, sträcker sig den spännande
och vackert långsträckta Rhendalen. Här möts vi av ett
förtrollande naturlandskap, fascinerande vinfält i hänförande
sluttningar och pittoreska medeltida korsvirkesstäder – allt i en
drömlik atmosfär! Vi får även uppleva sagolikt vackra
Moseldalen, där de små städerna ligger som vackra smycken
längs floden Mosel. Välkommen på en oförglömlig resa där
kameran är ett måste att packa ner i resväskan, låt dig
hänföras och njut!
Dag 1. Hemorten - Buchholz
Vår resa går från våra hemorter söderut i vårt avlånga land.
Ett stopp intas på lämpligt ställe för möjlighet till frukost och
bensträckare. Bussen tar oss sedan vidare till Helsingborg där färjan
som tar oss över till Helsingör väntar. Vi färdas vidare genom
Danmark och tar nästa färja från Rödby över till Puttgarden. Väl i
Tyskland styr vi mot Buchholz in der Nordheide beläget söder om
Hamburg. Här checkar vi in på vårt övernattningshotell där
gemensam middag serveras innan vi somnar gott i bäddade sängar.
Dag 2. Buchholz - Rüdesheim
Efter en god natts sömn och frukost på hotellet fortsätter vi vår färd
på fina tyska vägar mot Rhendalen. Strax efter Frankfurt tar vi av
västerut och når så småningom den mer romantiska delen av
förbundslandet Hessen. Här samsas vinodlingarna utmed floden
Rhens sluttningar med mäktiga borgar och kloster, medan små och
större vinorter kantar flodbädden. Tillslut når vi den lilla staden
Rüdesheim am Rhein som blir vår ”bas” för kommande dagar. Vi
checkar in på Parkhotel Rüdesheim och intar en gemensam middag.
Dag 3. Rüdesheim
Frukost serveras på hotellet. Idag ska vi ge oss ut på en av de många
flodbåtarna som trafikerar Rhen, det blir en fantastiskt vacker
sträcka med ett romantiskt landskap att beskåda! Mjuka vinodlingar
på sluttningarna mot floden, små vinbyar ligger här och där som
vindruvklasar medan borgar som Rheinstein, Katz och Maus håller
ett vakande öga över dalen. Där Rhen bara är 90 meter bred reser
sig mäktigt ”den luriga klippan” Loreley med sina 127 meter. Bussen
möter upp oss i St. Goarshausen och tar oss tillbaka till Rüdesheim.
Under eftermiddagen gör vi ett besök på Weingut Adolf Störzel och
bjuds på en trevlig vinprovning. Gemensam middag serveras på
hotellet.

Kanalbuss i Norsholm AB
Box 86/Eskilsvägen 30
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Rhendalen 7 dagar med SAAB
Avresa: 11/9 2021
Pris: 7 820:- (del i dubbelrum)
Enkelrumstillägg: 1480:Avgångstider:
SAAB, gamla huvudporten intill
Terassen kl. 06:40
I resans pris ingår:
- Bussresa, färjor och vägskatter
- Reseledare
- 6 nätter på hotell med frukost
- 5 middagar enligt program
- Båttur Rüdesheim - St.Goarshausen
- 1 vinprovning
- Utflykter enligt program
OBS! Ev. entréavgifter ingår ej
Hotell
ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz
www.achat-hotels.com
Parkhotel Rüdesheim
www.parkhotel-ruedesheim.de
Holiday Inn Lübeck
www.hi-luebeck.de
Valuta: Euro €

Tel. 011-59070, 011-107640
E-post. info@kanalbuss.se
www.kanalbuss.se

Dag 4. Rüdesheim
Detta blir en heldag i omgivningarna västerut mot en annan dalgång,
nämligen vackra Moseldalen! Med en stärkande frukost i magen tar
vi plats i bussen för att bege oss till Bernkastel-Kues, en charmig och
trivsam liten stad med pittoreskt centrum och kullerstensgator där
affärer trängs med ett bra utbud av caféer och restauranger. Här ges
vi lite tid på egen hand till att utforska omgivningarna. Vi följer
sedan Mosel till Koblenz och ”das Deutsche Eck” där floderna Rhen
och Mosel flyter samman och leder oss tillbaka till Rüdesheim. Efter
en upplevelserik dag med hänförande vyer har vi mycket att prata
om under kvällens gemensamma middag.
Dag 5. Rüdesheim
Frukost serveras på hotellet. Dagen har vi sedan helt fri till att på
egen hand upptäcka denna lilla stad! Kanske lockar det välbesökta
turiststråket Drosselgasse, gränden som är 140 meter lång och 3
meter bred, som årligen besöks av turister från hela världen för att
njuta av det tyska gemytet. Eller varför inte äta gott på den
historiska restaurangen Altdeutsche Weinstube med sin sköna
utservering som är populär under soliga dagar.
Dag 6. Rüdesheim - Lübeck
Idag är det dags att ta farväl och tacka för denna gång innan vi
påbörjar resan norrut igen. Vi passerar Hannover och Hamburg för
att slutligen nå Lübeck och övernattningshotellet Holiday Inn där en
sista gemensam middag serveras på kvällen.
Dag 7. Lübeck - Hemorten
Efter frukost packar vi in vårt bagage och oss själva i bussen för att
börja hemresan. Vi tar färjan från Puttgarden till Rödby, fortsätter
genom Danmark till Helsingör och tar nästa färja till Helsingborg.
Efter ett stopp på lämpligt ställe för bensträckare och möjlighet till
mat når vi våra hemorter.

Med reservation för ev. ändringar

Välkomna på resan!
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