
    

1/9 – 7/9 2018 (7 Dagar) 
 
Häng med oss till 2 av Europas vackraste dalgångar, på vår resa får vi att uppleva 

fantastiska vyer på slingrande floder med branta vinsluttningar i Rhen- och Moseldalen, 

vi ska åka båt på både Rhen och Mosel, prova goda viner och äta rikligt med god tysk 

mat. 

 

Lördag: Tidig start från Örebro och via båtar i Helsingborg och Rödby är vi i Tyskland på em. Vårt 

mål Hannover når vi på kvällen där vi checkar in på Leonardo hotell, gemensam middag. Kanske lite 

samvaro i hotellets bar kan vara trevligt innan sängen lockar efter en lång dag i bussen.  

 

Söndag: Efter riklig Tysk frukost stiger vi åter ombord på vår buss för vidare färd mot Rüdesheim. 

Sista biten följer vi Rhen som med sina 132 mil är Västeuropas längsta flod, den är även en av 

världens mest trafikerade vattenleder. Här checkar vi in för 2 nätter på Parkhotell. Hotellet ligger med 

utsikt över Rhen och ett stenkast från den kända gatan Drosselgasse som med sina 144 m är kantad 

med vinstuber, restauranger med levande musik och Souvenirbutiker. Middag på hotellet. 

 

Måndag: Efter en god nattsömn och frukost tar vi en kort gemensam promenad upp till linbanan 

som tar oss upp till en utkiksplats, här har vi bedårande vacker utsikt över Rüdesheim och Rhen. Väl 

nere vid floden igen tar vi bussen till St. Goarshausen, vi kör upp på Lorelayklippan med fantastisk 

utsikt även här, här finns även möjlighet att äta lunch. Åter i Rüdesheim väntar vinprovning på em. 

 

Tisdag: Efter ännu en god frukost checkar vi ut och ställer in väskorna i bussen, sedan promenerar 

vi över gatan till båten som ska ta oss på den ringlande floden till Koblenz dit vi anländer vid lunchtid. 

Lite tid i Koblenz innan vi med bussen följer floden Mosel till den trevliga byn Cochem. Här checkar 

vi in för 2 nätter på Hotell Carl Noss som ligger med härlig utsikt över Mosel.  

Eftermiddagen finns tid för egna strövtåg att utforska den mysiga byn innan vi äter middag på hotellet.  

 

Onsdag: Efter frukost står bussen startklar utanför hotellet och färden går längs slingrande Mosel 

kantad av branta vinsluttningar mot Bernkastel-Kues. Här ska vi nu besöka Vinfabrikanten Dr.Pauly-

Bergweiler och smaka på deras goda viner. Fri tid för shopping och egen lunch innan stiger vi ombord 

på flodbåten som tar oss till Traben-Trarbach, efter båtfärden på slingrande Mosel väntar vår buss på 

att ta oss tillbaks till Cochem. En sista shoppingrunda hinns med innan middagen på hotellet. 

 

Torsdag: Frukost och utcheckning för färd norrut mot Lübeck, där checkar vi in på Holliday Inn 

som ligger med promenadavstånd in till centrala Lübeck. Gemensam middag på hotellet.  

 

Fredag: En sista frukost innan vi via gränshandel kör upp till båten i Puttgarden. Åter Örebro 21.00 



Pris för Solhagabor 6 545 kr  Övriga 6 995 kr  

Enkelrumstillägg 1 000 kr 
 

I resan ingår:  

Resa i modernaste turistbuss, vägskatter och färjor. 
6 nätter med halvpension på nämnda hotell. 
Samtliga utflykter, 2 vinprovningar. 

Tillägg: 

Avbeställningsskydd: 200 :-   

Enkelrumstillägg: 1 000 :-    
 

 

Jag har 35 platser på denna resa. 
 

 

 

 

 

Anmälan 
 
Du anmäler dig till mig (Bodil) på telefon 0704 – 92 76 48 eller mail 

bobbo.j@telia.com.  
Jag behöver: namn, adress, telefonnummer och epost-adress (om du har 

en sådan) för varje resenär.  

Sedan får du bekräftelse och information om betalning m.m. direkt från 
Buss och Trafik. Har du några frågor eller undrar över något kan du ringa 

mig. 
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Teknisk arrangör:         


