Rhen- & Moseldalen 19-24/9 2018
I Rhen-Mosel möts vi av genuina korsvirkesbyar och mäktiga riddarborgar, inramade av
branta vinsluttningar som omgärdar både floden Rhen och den kortare och smalare
systerfloden Mosel. Spännande gränder lockar till promenader och den magiska miljön
kittlar fantasin. I Rüdesheim är feststämningen hög och vinstugorna ligger sida vid sida
längs välbekanta Drosselgasse. Det goda vinet, de trevliga medresenärerna och det tyska
gemytet får du på köpet!
Onsdag 19/9: Luleå–Frankfurt–Rüdesheim
På morgonen samlas vi på flygplatsen i Luleå och inleder tillsammans denna upplevelse. Efter
flygresan landar vi på den internationella flygplatsen i Frankfurt och här möts vi av vår svenska
reseledare som ska ta oss med på äventyr i Tysklands mest välrenommerade floddalar. Efter någon
timmes bussfärd når vi det omtalade Rüdesheim – en trevlig vinby som bjuder på oförfalskad
livsglädje i vinets tecken. Hit kommer besökare från hela världen för att roa sig på vinstugorna längs
den klassiska nöjesgatan Drosselgasse. I närheten slingrar sig Rhen genom ett av Europas vackraste
flodlandskap.
Vinodlingspromenad med Rhenvy
Ovanför Rüdesheim finns det imponerande
monumentet Germania, rest till minne av
Tysklands enande 1871. Uppifrån terrassen
har vi en fenomenal utsikt över Rüdesheim
och Rhendalen. På en vacker utsiktsplats
slår vi oss ner för att njuta av en mustig
lunchsoppa och sedan ger vi oss ut på en
lugn promenad nerför vinberget, längs de
vinkantade stigarna. Under tiden får vi höra
hur man bär sig åt för att odla och skörda
de fina rieslingdruvorna.
Väl tillbaka nere i byn installerar vi oss på hotellet och äter en gemensam middag innan det är dags
för kvällens aktiviteter.

Kvällsmingel på Drosselgasse
Denna världsberömda gränd bjuder på sång och dans hela
kvällen. Vi beger oss ut i vimlet för att besöka en traditionell
vinstuga och njuta av husets eget vin. Aftonen bjuder också på
traktens specialitet, Rüdesheimer Kaffee. Kvällen ramas in av
dans, hög stämning och glada skratt.
Torsdag 20/9: Rüdesheim
Rhendalen med båttur
Sägnerna berättar om den vackra flickan Loreley, som satt på en hög klippa ovan floden. Hon lär ha
orsakat många sjöfarares undergång med sin vackra sång. Vi tar båten från Rüdesheim och glider
fram på Rhen, som kantas av medeltida borgar, för att närma oss Loreleyklippan. I St Goarshausen
väntar bussen, som tar oss vidare utmed floden till Koblenz. I denna stad flyter floderna Mosel och
Rhen samman vid Deutsches Eck, där ett grandiost monument av Kejsar Wilhelm I finns att skåda.
Vinprovning i Rüdesheim
”In vino veritas” - I vinet finns sanningen. Vinerna från Rhendalen tillhör Tysklands främsta, särskilt
de vita vinerna av den förnämliga rieslingdruvan. De första vinstockarna planterades av romarna för
två tusen år sedan och vinet är sedan dess en omistlig del av områdets kultur. Visst blir det roligare ju
mer man känner till om vinet och dess ursprung, så på eftermiddagen gör vi ett besök i en vinkällare
där vi botaniserar bland flaskorna och provar Rheingaus viner. Zum Wohl!
Efter en händelserik dag samlas vi på hotellet framåt kvällen för att äta middag tillsammans.

Fredag 21/9: Rüdesheim
Moseldalen och borgen Reichburg i Cochem
Turen påbörjas med färja från Rüdesheim till Bingen. Under förmiddagen letar vi oss fram på
småvägar för att nå Moseldalen. Vi gör ett besök i den charmiga staden Cochem där vi tar oss högt
upp över staden till den vackra borgen Reichburg. Härifrån har vi en fantastisk utsikt över vinodlingar
och Moseldalen. Vi får en guidad tur och imponeras av spännande historia. Vinerna är inte att
förglömma under vår vistelse i Moseldalen. Naturligtvis besöker vi en vinbonde för att smaka av de
kända eleganta vinerna som bara står att finna i denna region. Vi besöker också idylliska BernkastelKues med sina korsvirkeshus och kullerstensgator som kantas av vinstugor och kaféer. Dagen avslutar
vi senare tillsammans med middag på hotellet.

Lördag 22/9: Rüdesheim
Mainz och vin i Oppenheim
Mainz är huvudstad i Rheinland-Pfalz och den viktigaste handelsknuten för rhenvinerna. Stadens
mest kända invånare är tveklöst boktryckarkonstens fader Johannes Gutenberg. Vi gör ett besök i
den mäktiga Kaiserdom, en av tre romanska kejserliga katedraler som bevarats nästan intakt till idag.
Vi fortsätter sedan till den lilla staden Oppenheim – ett viktigt centrum för vinhandel. Här besöker vi
inte mindre än två olika vintillverkare för att prova flera olika goda viner. Vi återvänder framåt
kvällen till Rüdesheim där det serveras middag på hotellet.

Söndag 23/9: Rüdesheim
Idag tar vi ledigt från det gemensamma programmet och får istället tillfälle att ge oss ut på egna
strövtåg och upptäktsfärder i regionen. Framåt kvällen återsamlas vi för att äta en festlig
avslutningsmiddag tillsammans på en av de lokala restaurangerna.
Måndag 24/9: Rüdesheim–Frankfurt–Luleå
Efter frukost är det dags att åka till flygplatsen i Frankfurt. Vår reseledare vinkar av oss och efter
några timmars resa kommer vi hem till Luleå igen. Nu är det tyvärr slut på det roliga för den här
gången. Men minnena kommer leva kvar en lång tid framöver!

Resans pris: 12 995:-/del i dubbelrum Enkelrumstillägg: 1 050:I resans pris ingår: Flyg Luleå-Frankfurt t/r, inklusive skatter och bagage. 5 övernattningar
på carat Hotel Traube**** i Rüdesheim i del i dubbelrum. Halvpension (5 frukostar & 5
middagar). Svensktalande reseledare som ansluter på flygplatsen i Stockholm.
Utflykterna Vinodlingspromenad med Rhenvy, Kvällsmingel på Drosselgasse, Rhendalen
med båttur, Vinprovning i Rüdesheim, Moseldalen och borgen Reichburg i Cochem samt
Mainz och vin i Oppenheim.
Flyg:

Luleå-Arlanda 06:05-07:25, Arlanda-Frankfurt 09:00-11:15
Frankfurt-Arlanda 17:35-19:40, Arlanda-Luleå 21:15-22:30
SAS t/r

carat Hotel Traube****
Rheinstraße 6-9
65385 Rüdesheim am Rhein
www.carathotels.de/ruedesheim/hotel/
Hotel Traube är ett klassiskt, tyskt 4stjärnigt hotell som ligger i Rüdesheim
gamla stadsdel, med den berömda gränden
Drosselgasse runt hörnet. De klassiskt
rummen är inredda i neutrala färger och har
TV, sittmöbler och gratis wifi. Varje morgon
serveras en generös frukostbuffé med
färskpressad juice och hemkokt marmelad i
hotellets restaurang som har utsikt över
Rhen. I baren serveras bland annat traktens
bästa viner och klassikern Rüdesheimer
Kaffee. Bastu och inomhuspool är tillgängligt
gratis för alla gäster på hotellet.

