
  

FREDAG 

Lunch och middag. 
Avresa från påstigningsorten på 
morgonen. Paus för lunch på  rest Vätterleden. 
Vidare genom Småland och Skåne till Trelleborg 
där TT-lines fartyg väntar på oss.  
Middag och övernattning ombord i 2-bäddshytter 
med d/wc och golvbäddar.  

LÖRDAG  

Frukost och middag. 
Avresa 08.00. Vi åker söderut förbi Hamburg och 
över den platta nordtyska Lüneburgerheden. 
Hannover passeras och snart är det dags för 
lunchuppehåll. Vi åker vidare genom vackert 
kuperat landskap. Landskapet blir mera kuperat 
och bergskedjan Harz avtecknad sig i bakgrunden. 
Snart är vi i Bayern och vinområdet FRANKEN, känt 
för sina högklassiska vita viner. Würzburg ligger vid 
floden Main och är vacker omslutet av vinberg på 
alla sidor. Ovanför staden reser sig biskops-borgen 
Marienberg.  Övernattning i Würzburg. 

SÖNDAG 

Frukost och middag. 
Idag väntar en spännande resa in i ”Alpvärlden”. Vi 
kör söderut förbi Ulm med Europas högsta 
kyrktorn och är snart i Füssen. Känt för sina 
törnrosaslott byggda på 1800-talet 
Neuschwanstein och Hochschwanstein. Vi tar den 
vackra vägen över Alperna och via Fernpass ner till 
INNSBRUCK i TYROLEN där vi skall övernatta. Efter 
ankomst gör vi en promenad i centrum (350 km) 

MÅNDAG 

Frukost och middag. 
Nu väntar nästa upplevelse. Vi lämnar Tyrolen 
bakom oss och reser via Brennerpasset och snart 

är vi i Italien och Sydtyrolen. Känt för fruktodling 
och vinproduktion – Alto Adidge. Naturen ändrar 
karaktär och vi möter medelhavsområdets milda 
och behagliga klimat.  Lunchuppehåll efter vägen. 
Snart är vi ute på Poslättens bördiga landskap med 
citrusfrukter, majs och andra odlingar.  Kända 
städer som Modena och Bologna passeras. Resan 
går snabbt och bekvämt på utmärkta motorvägar. 
Snart lämnar vi slättlandet bakom oss och reser 
över bergskedjan Apenninerna till TOSCANA och 
MONTECATINI TERME - en av Italiens förnämsta 
kurorter. Här bor vi två nätter. (490 km 

TISDAG 

Frukost och middag  
Dagen ägnas åt Toscana 
och Florens - ett 
vackert landskap med 
kullar beväxta med 
vinodlingar och olivträd 
och med borgar, slott 
och herrgårdar. Vid 
ankomsten möter vår 
svensktalande lokala guide oss och tar oss med på 
en underbar promenad bland alla vackra hus och 
kyrkor. Här är kulturen och konsten alltid 
närvarande. Lunch på egen hand.  Din reseledare 
och lokalguide kan ge förslag på lämpliga ställen! 
Vid floden Arno bland Toscanas gröna kullar och 
olivträd ligger Florens med sina konstskatter och 
palats, sina affärer och sin medeltida stadskärna. 
De ståtliga kyrkorna och renässanspalatsen 
dominerar stadsbilden.   
Eftermiddagen programfri. (90 km) 

 

Tyskland Italien Toscana Schweiz 
Frankrike med SPF 

September - oktober, 10 dagar 2020   
 

Välkommen till en spännande och innehållsrik resa. Vi 

upplever Tysklands natur och vinstäder, TYROLEN med 

Brennerpasset, åker genom Norditaliens vackra landskap, 

över den grönskande POSLÄTTEN och APPENINERNA till 

TOSCANA. På återvägen ser vi SCHWEIZ men Genève och 

underbara ALSACE med sina vackra byggnader och miljöer. 

Tillfälle till förmånliga vininköp under resan.  Ut- och återresa 

med bekväma TT-line Trelleborg-Travemünde. I Italien 

övernattar vi två nätter i Toscana. Bra hotell och lagom långa 

dagsetapper väntar Dig. Välkommen 

 



ONSDAG 

Frukost och middag. Avresa 08.00. 
Idag lämnar vi Montecatini Terme. Vår resa för oss 
längs MEDELHAVET förbi de stora marmorbrotten 
Carrara och Massa. Vi följer vägen mot Genova, 
passerar välbekanta orter i Ligurien, som t ex 
örlogshamnen La Spezia, turistorten Levanto från 
1200-talet och semesterorten Rapallo. På 
eftermiddagen lämnar vi Medelhavets kustväg och 
kör norrut. Naturen ändrar karaktär. Landskapet 
blir mera kuperat med berg och djupa floddalar.  
Nu är vi i PIEMONTE. Här har den vinintresserade 
resenären det väl förspänt. BAROLO, ALBA och ASTI 
är välkända vinorter med de bästa vinerna i 
Piemonte, som t ex Barolo, Barbaresco och 
Nebbiolo. Området är även känt för sin produktion 
av tryffel och vindestillatet grappa. Ankomst vårt 
hotell senare på eftermiddagen. (330 km) 

TORSDAG 

Frukost och middag. Avresa 08.00. 
Vi passerar TURIN, känt bl. a för sin bilproduktion, 
olympiska spel 2006 och fotbollslag. Turin var 
huvudort i Savoyen och blev huvudstad i det enade 
Italien 1861–65. ALPERNA skymtar nu i fjärran. 
Staden Susa, på italienska sidan av gränsen, kallas 
”porten till Italien”. Här finns rester av 2000-åriga 
romerska minnesmärken, som t ex Augustusbåge, 
amfiteater och 
stadsmurar. 
Alperna passeras 
genom Frejustunneln 
och snart är vi i 
Frankrike och franska 
nuvarande provinsen 
Savoyen. Naturen är 
betagande med 
gröna höga 
alpsluttningar och 
blåa sjöar. Här ligger OS-orterna Albertville och 
Grenoble - omgivna av höga berg och vacker natur. 
Två övernattningar i Aix-les-Bain. (370 km) 

FREDAG 

Frukost och middag. Avresa 08.00. 
Vi lämnar Aix-les-Bain, passerar fransk-schweiziska 
gränsen och är snart i GENÈVE. Staden ligger vid 
Alpernas största sjö, LAC Lemains utlopp i floden 
Rhône. Vi gör ett uppehåll i Genève och får en 
glimt av stadens centrala delar. Här hade 
Nationernas Förbund sitt säte 1919–1946. Här 
finns även ett museum över Röda Korsets grundare 
Henri Dunant. 
Efter vårt uppehåll följer vi sjöns strand i riktning 

mot LAUSANNE och MONTREUX. Vyerna är 
storslagna och intrycken många. BERN, landets 
huvudstad från år 1848, passeras. Schweiz är ett 
land med fyra olika språk, vilket bl. a märks genom 
att vi kommer in i områden med tyska ortsnamn 
innan vi når gränsstaden BASEL.  
Nu är vi i ALSACE. I Rorschwihr stannar vi hos 
vinfirma ENGEL för VINPROVNING och inköp.  
Ankomst till COLMAR 18.30. Vårt hotell ligger i 
centrum (390 km). 

LÖRDAG 

Frukost och middag.  
Avresa 07.30. Vi lämnar Rhendalen, passerar 
Frankfurt am. Main avstånd och är snart i Kassel.  
Kaffe- och matuppehåll efter vägen. 
Ankomst till Travemünde på kvällen. Middag och 
övernattning ombord.  (790 km) 

SÖNDAG 

Frukost och lunch. 
Ankomst till Trelleborg på morgonen. 
Resan fortsätter via Jönköping mot hemorten. 
lunchuppehåll på restaurang Vätterleden.  
Åter till hemorten på kvällen. 

 

Avresa:   fredag i sept./okt. 

 Resdagar:        10 

Pris:      resan under bokning.  
     Pris ännu ej fastställt 

• resa i helturistbuss från påstigningsorten 
• två nätter ombord TT-line i 2-b hytt insides, 
golvbäddar 
• nio frukostar   • två luncher  • nio middagar 
• samtliga utflykter och entréer enl. program 
• busskaffe med bröd i samband med pauser 
• färjekostnader och vägskatter 
• reseledares tjänster 

Frivilliga tillägg: 

Enkelrum  tillägg 
Plats i utsideshytt TT-line  tillägg 
Reservation av plats i buss 200 kr 

Reseledare på resan blir Lars Malmström   

Arrangör enl. Paketreselagen/lagen om Resegarantier  

RESAREN AB, (Org.-nr 559057–8729) 

 Mandelblomsgatan 4, 74536 Enköping. 

Företaget är godkänt för F-skatt. 

 

       Intresseanmälan till resan:               
        SPF / Lotta Gustafsson   

                070-246 53 97  

 


