Alsace & Mosel 8 dage
Vinmarker og charmerende byer

Alsace er smuk, romantisk og indbydende året rundt. Det
langstrakte område i grænselandet Frankrig-Tyskland
er et yndet feriemål, dels på grund af de fremragende
hvide vine, dels de velholdte bindingsværkshuse, smukke
blomster, imponerende borge, bjerge og den berømte
vinrute.
Mosel flyder igennem det romantiske landskab med
majestætiske borge, vinmarker og maleriske landsbyer.
Slotte og borgruiner strøet ud over bjergsiderne, fortæller
om fortidens dramatiske begivenheder.
Floden bugter sig i bløde sløjfer og giver frit udsyn til
vinstokkene på solfyldte skråninger mellem idylliske
vinbyer. Over en strækning på ca. 120 km skærer Mosel
sig ned i bunden af landskabet og skaber de smukkeste og
stejleste vinbjerge i Europa.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
10/09 - 17/09
A
Pris for 8 dage:
Tillæg for enkeltværelse:

Kr.
Kr.

7.795,975,-

I prisen er inkluderet:
Kaffe og rundstykke 1. dag
7 x Hotelovernatninger
7 x Morgenmad
7 x Aftensmad
Sejltur på Mosel
Vinsmagning
Udflugter ifølge programmet
Tilkøb:
Frokostpakke 1. dag

Kr.

60,-

Valuta: Euro
Hotellet:
Hotel Schwalbennest
Pfarrwiesenweg 12- 14
D 36304 Alsfeld
Tlf.: +49 6631 911440
Hotel info: Beliggende i byen Alsfeld. Alle
værelser med badeværelse med hårtørrer. Der
er elevator på hotellet.

1. dag - Danmark - Tyskland
Efter opsamling kører vi til grænsen, hvor vi gør ophold og
fortsætter med passende pauser til vort overnatningshotel, hvor vi
bliver indkvarteret og spiser aftensmad.

Hotellet:
Hotel Gasthaus Krone
Gottenheimer Str. 1
79268 Bötzingen
Tlf.: +49 7663 94460

2. dag – Velkommen til smukke Heidelberg-Schwarzwald
Vi kører videre sydpå forbi Frankfurt til Heidelberg, som er
Tysklands ældste by. Med omkring tre millioner dagsturister
hvert år, er byen med i toppen af alle turiststatistikker. Det er helt
naturligt, at man gerne vil se op på slottet, der troner ca. 70 meter
over Neckar på bjerget Königsstuhl, og Alte Brücke over Neckarfloden. Der bliver tid til frokost, inden vi fortsætter mod vores hotel
i Bötzingen, hvor vi bliver indkvarteret og får aftensmad på hotellet.

Hotel info: Hyggeligt familie drevet hotel
i centrum af Bötzingen. Alle værelser med
badeværelse med hårtørrer. Der er elevator på
hotellet samt restaurant og udendørs terrasse.

6. dag - Sejltur Cochem og Beilstein
Efter en hyggelig tur langs Mosel, når vi til middelalderbyen
Cochem med velholdte bindingsværkshuse og middelalderslottet
Reichburg, der troner højt over byen. På byvandringen kan vi
via “Hochwasser”-markeringer se, hvor højt vandet har stået ved
oversvømmelser. Vi går gennem den gamle bydel med torvet,
hvor vi holder frokostpause, måske ledsaget af et glas Mosel-vin.
Vi sejler fra Cochem til Beilstein og nyder udsigten til betagende
natur, små vinbyer og enorme vinmarker, og vi skal igennem en
af de mange sluser. Vi går en tur i Beilstein, som er fredet og har
dannet kulisse for flere tyske filmoptagelser. Byen kaldes også
”Mosels sovende skønhed”. Vi ser bl.a. den historiske markedsplads,
inden bussen bringer os tilbage til hotellet.
7. dag - Hyggedag og vinsmagning
Vi holder bus-fri dag og tager på en lille spadseretur gennem
Alkens idylliske gader med små hyggelige vingårde. Eftermiddagen
byder på vinsmagning og gennemgang af hele processen med
vinproduktionen. Det er et meget stort og kompliceret arbejde,
at fremstille en god vin lige fra plantning af vinstokkene, den
daglige pasning, druehøsten, den efterfølgende sammensætning
af de forskellige sorter til den endelige tapning af vinen på flasker.
Senere på eftermiddagen kan man besøge hotellets eget konditori,
som byder på vidunderlige kager.
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4. dag - Simonswald, Triberg Vandfaldet og Donaus Udspring
Vi kører ad snoede veje til Simonswald, som er et af Schwarzwalds
mest imponerende naturområde. Vi kommer til Triberg,
hvor vi finder Tysklands største vandfald. Her bliver
tid til at se vandet fosse de 163 m ned, fordelt
over i alt 7 ”trin”. Vi fortsætter af naturskønne
veje til byen, Donaueschingen hvor floden
Donau har sit udspring. Her pibler der
lige så stille vand op omkring en
brønd i byens park. Uden for byen
løber den sammen med floderne
Breg og Brigach, som bliver til
Donau, der med sine 2779 km,
løber igennem 10 lande inden
den udmunder i Sortehavet.

Hotel info: Hyggeligt familiedrevet hotel ved
Mosel i Alken. Hotellet har elevator, wifi, dejlig
terrasse med udsigt til Mosel, restaurant samt
eget konditori. Alle værelser har bad/wc, tv og
telefon.
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3. dag - La Route des Vins - Colmar
Vi kører til den skønne by Colmar, der også har tilnavnet ”Lille
Venedig” på grund af dens mange kanaler, der flankeres af
brostensbelagte gader med smukke bindingsværkshuse. Vi
fortsætter af den berømte vinrute til Riquewihr, der ligger som
en perle midt i vinmarkerne. Riquewihr, med blomsterprydede
bindingsværkshuse, er som et levende frilandsmuseum. Der
bliver god tid til at udforske byen og spise frokost. Vi fortsætter
ad vinvejen mellem vinmarker og bjerge til Ribeauvillé, et
charmerende sted, som har forstået at bevare den historiske arv. Vi
går en tur i byen, hvor smukke huse og gamle lagerbygninger helt
tilbage fra 1600-tallet ligger side og side.

Hotellet:
Moselhotel Burg
Moselstraße 11
56332 Alken
Tlf.: +49 2605 4443

5. dag - Strasbourg og Moselfloden
Vi tager afsked med Schwarzwald og kører nordpå til Strasbourg
med den imponerende domkirke – et gotisk mesterværk – samt
tre store europæiske institutioner: Europarådet, Den Europæiske
Menneskeretsdomstol og Europa-Parlamentet. Vi ser den smukke
by med det livlige turistkvarter: La Petite France. Derefter fortsætter
turen mod Mosel og Alken, hvor vi indkvarteres.

7.795,8 dage

8. dag - Hjemrejse
Der er tidlig afrejse fra
hotellet med pauser
undervejs mod
Danmark og forventet
hjemkomst midt på
aftenen.

