
 

Faktarutan: 

6-11 oktober 

-2019- 
 
Pris: 7595 kr/person 
  
I resan ingår: 
Bussresa 
Guide   
Frukost dag 2-6 
Middag dag 1-5 
Vinskördearrangemang inkl sopplunch 
Färjor samt vägskatter 
  
Avgångstider: 
Klinga garaget 06.00 
Norrköping RC hpl C3 - C6 06.15
   
Valuta: Euro 

Hotell:  

Hotel am Schloss, Ahrensburg 

Central Hotel Ringhotel, Rüdesheim 

Holiday Inn, Lübeck 

Enkelrumstillägg: 1080kr/person 

Glöm ej pass eller annan godkänd 
legitimation för Europa! 

För bokning eller frågor,      
kontakta Bussbolaget  

Med reservation för ev. ändringar 

Vi önskar en trevlig upplevelse med  Bussbolaget Buss-Åke! 

011-23 91 00 el. 0125-402 00 

info@bussake.se  

Rüdesheim - Rehndalen 
 
6/10 Vi startar tidig morgon från Norrköping. Vi åker ner till Klevs-
hult där vi stannar för frukost (ingår ej i resans pris). Därefter forts-
ätter vi på E4:an mot Helsingborg och färjan över till Danmark. Väl 
iland i Helsingør så har vi ca 20 mil innan nästa färja som tar oss 
över till Tyskland. Färjorna är även lämpliga om man vill handla sig 
något att äta. Därefter har vi ca 12 mil kvar till vårt övernattnings-
hotell där middagen väntar. 
 
7/10 Nu väntar en dag på tyska motorvägar. Vi passerar Hamburg, 
Hannover, Göttingen samt Frankfurt Am Main på vägen mot Cen-
tral Hotel i Rüdesheim. Lunch sker på lämpligt ställe. 
 
8/10 Idag blir det ett vinskördearrangemang. Vi kommer att få åka 
linbana över fälten med vindruvor med möjlighet att själva vandra 
ner till byn igen. Sopplunch & vinprovning ingår. Ett väldigt upp-
skattat arrangemang med idel lovord från tidigare besökare. Efter-
middagen är fri innan vi samlas för gemensam middag. 
 
9/10 Den här dagen ska vi åka båt. Vi kommer att åka från Rüdes-
heim ca 2 timmar längs med Rhendalen upp till St. Goarshausen. 
Där möter vår buss upp. På väg tillbaka till Rüdesheim så stannar vi 
vid den berömda Loreleiklippan ovanför St. Goarshausen. Vi kom-
mer även denna dag att ha några timmar fri tid i Rüdesheim innan 
middagen. 
 
10/10 Efter frukost beger vi oss nu norrut igen. Dagens etapp slu-
tar i Lübeck på hotell Holiday Inn. Flyter trafiken på så hinner man 
med en liten promenad på kvällen inne i Lübeck, detta sker dock 
på egen hand. 
 
11/10 Sista dagen på resan startar med frukost på hotellet. Vi har 
ca en timme upp till Puttgarden och vår första färja för dagen. Vi 
passerar Danmark och mat äter vi vid lämpligt ställe när vi är till-
baka i Sverige. Vi anländer till Norrköping tidig kväll, nöjda och 
belåtna efter några dagar i Rehndalen.   


