Alsace med Rehn & Moseldalen
Vackra franska vinvägar
21 - 28 september 2018

Följ med vår reseledare Lena Rydin och chaufför Åke Sjögren till
Alsace, som räknas som en av Frankrikes främsta vinregioner, där
vinerna Gewurztraminer, Pinot Noir och Riesling produceras. Vi bor
i den mysiga staden Riquewihr med vacker kosrvirkesarkitektur.
Härifrån gör vi utflykter till några odlare där vi gör provningar och
lär oss mer om gårdens viner men vi besöker även Strasbourg där
Europarådet har sitt säte.
Dag 1 Hemorten-Bad Oldesloe
Resan går söderut för kaffestopp med färsk fralla vid 9-tiden. Färden går
vidare via Malmö och Öresundsbron till Rödby där vi tar färjan till
Puttgarden. Lunchen intar ni på egen hand och då förslagsvis på färjan
till Puttgarden. Vid 15-tiden kommer vi till Lübeck där vi gör en
promenad och bl.a ser Mariakyrkan och Heiligen-Geist-Hospitalet. Vår
middag serveras vi på TRYP by Wyndham Hotel i Bad Oldesloe där vi även
övernattar. 67 mil
Dag 2 Bad Oldesloe-Würzburg
Vi lämnar hotellet efter frukost och kör via Hamburg, Hannover och
Kassel till Würzburg. Floden Main stöter på vid 15-tiden och inchecking
sker på Hotel Strauss i Würzburg Altstadt. Tidig eftermiddag tar vi en
promenad och bekantar vi oss med staden Wurzburg. Vår middag äter vi
på hotellet. 55 mil
Dag 3 Würzburg-Riquewihr
Efter frukost åker vi via Heilbronn, där vi passera floden Neckar, till
Heidelberg. Vi stannar för en stadsvandring i Heidelberg där lunch intas
på egen hand. Efter stoppet i Heidelberg åker vi över Rhen och till
Hambach/Neustadt där en vinprovning av det goda Rhenvinet väntar. Vår
värd berättar för oss hur framställningen går till och vad som ger
Rhenvinet dess speciella karaktär. Vi fortsätter i Rehndalen och kommer
på eftermiddag till Riquewihr. Denna by är nog den mest bekanta och
förtjusande vinbyn i Alsace, med en väl bibehållen medeltida stadskärna.
Tre nätter kommer vi att bo i Riquewihr och på Hotel de la Couronne.
Middag serveras på Restaurant La Dime. 40 mil
Vänd ➤

Reinholds Buss AB
Timmervägen 2
570 21 MALMBÄCK
tel. 0380-66 00 97
info@reinholds.nu
www.reinholds.nu

Dag 4 Utflykt till Strasbourg
Strasbourg är en gammal stad som grundlades redan på 1100-talet och
som blev en fri och oberoende stad inom det stora romarriket. Sin
storhetstid hade staden under medeltiden varifrån många byggnadsverk
härstammar. Europarådet har sitt säte här sedan 1949. Vi ser bl.a. den
röda katedralen Notre Dame, en av Europas vackraste medeltidskyrkor,
med sina 142 meter höga spiror. Om vi går upp för de 332 trappstegen
belönas vi med en vidunderlig utsikt. Vi kan även beundra de speciella
kyrkfönstren vilka består av 500.000 färgade glasbitar ihopsatta i 4.600
rutor. I katedralen finns också ett astronomiskt ur och om vi är där strax
före kl. 12, får vi se ett intressant skådespel. Vi skall även hinna med en
båtrundtur på en dryg timme, innan vi sen eftermiddagen är åter i
Riquewihr. Här provar vi tre sorters vin på Dopff & Irion. Middagen äter vi
på Restaurant LÉcuire.
Dag 5 Utflykt till Dambach-la-Ville, Mont Sainte-Odile och Colmar
Förmiddagen ägnar vi åt Colmar, som efter Strasbourg är den viktigaste
handels- och kulturstaden i Alsace. Här spenderar vi några timmar för att
sedan åka till vallfartsorten Mont Ste-Odile. Ett kloster byggt på det 823
meter höga berget. Från klosterterrassen har vi en milsvid utsikt över det
tyska Schwarzwald och över vinbyarna som ligger under oss utspridda
mellan Rhen och Vogeserna
Klostret serverar oss sin specialitet Baeckeoffe till lunch.
Efter lunchen åker på slingrande vägar bland vinodlingarna och kommer
till Dambach-la-Ville. Det är en söt liten ort som under säsong är smyckad
med massor av vackra blommor, framför allt mängder av pelargoner. Vi
besöker familjen Ruhlman, som är en av ortens vinproducenter och får
först göra en rundvandring inne i lokalerna där druvorna pressas och lära
oss lite mer om familjens vin. Därefter tar vi plats i det lilla minitåget
som för oss genom orten och ut bland vinbergen där vi kan nå druvorna
från vår vagn. Vi får ytterligare information om druvor och om det vackra
landskapet för att sedan åka till familjens vinkällare där det är dags för
vinprovning. Middag på Restaurant Relias des Moines i Riquewihr.
Dag 6 Riquewihr-Moseldalen
Vi lämnar Alsace och åker norrut mot Moseldalen för att lära känna ännu
ett vinområde. Det var romarna som här en gång planterade de första
vinstockarna på de branta sluttningarna. Vår resa går till den mysiga
staden Cochem och Hotel Karl Mûller. En liten promenad till Weinkellerei
J. Koll & Cie för vinprovning står sedan på programmet. Efter
vinprovningen serveras middagen på hotellet. 41 mil
Dag 7 Cochem-Bad Oldesloe
Frukost på hotellet och en förmiddag i Cochem väntar denna dag. Resan
går sedan vidare via Bremen och Hamburg för att lite sent komma till Bad
Oldesloe. På TRYP by Wyndham Hotel äter vi vår avskedsmiddag och
övernattar. 58 mil
Dag 8 Bad Oldesloe-Hemorten
Så är det då dags att återvända till Sverige. Vi åker via Lübeck till Burg
där vi handlar någon ytterligare flaska vin. Lunchen äter vi lämpligen på
färjan över till Danmark för att sedan via Öresundsbron återkomma till
Sverige och Nässjö vid 21-tiden. 63 mil
Pris: 9 340 kr/person
Avresa: 21 september 2018, 8 dagar
Ingår: Bussresa i premium helturistbuss, 7 övernattningar i dubbelrum
inklusive halvpension innefattande 3 rättersmiddag alternativt
middagsbuffé och frukost, 1 lunch (Klostret Mont St. Odile), 4
vinprovningar varav 1 med rundvisning med tåg, båtrundtur i Strassbourg,
busskaffe på långdagsresor, reseledareledning
Tillägg: Enkelrum 1 300 kr, avbeställningsskydd 350 kr
Valuta: Euro
Hållplatser och tider
06:00 Malmbäck, Reinholds Buss
06:20 Nässjö, Södra torget
07:00 Jönköping, M2 Center (Circle K)
08:00 Värnamo, Bredasten
09:10 Örkelljunga, Skåneporten (Circle K)
10:25 Malmö, Hyllie station
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