
 

 

 

Vinresa till Rhen & Mosel 
6 dagar 2-7 oktober 2019 

 
Dag 1. 2/10 Skåne – Göttingen 72 mil. 
Avresa från Österlen på morgonen och via Öresundsbron till Danmark, stopp för fikapaus färja Rödby – 
Puttgarden. Snabba tyska motorvägar med stopp för lunch. På kvällen når vi Göttingen där vi övernattar på 
Best Western Parkhotel Ropeter. Gemensam middag på hotellet. 
 

Dag 2. 3/10. Göttingen – Rüdesheim 30 mil. 
Frukost och avresa, och via Frankfurt når vi floden Rhen och vid lunchtid når vi en av Tysklands trevligaste 
städer Rüdesheim, vackert beläget vid Rhen, med sin berömda nöjesgata Drosselgasse där vinrestaurangerna 
med levande musik ligger vägg i vägg. Här ska vi bo i 3 nätter med halvpension, frukost och kvällsmiddag, på 
trevliga och centralt belägna Brühl´s Hotel Trapp.  
 

Dag 2-4. 3-5/10. Rhen och Mosel 
3 dagar fyllda med härliga vinäventyr. Båtutflykt på Rhen Rüdesheim – St. Goarshausen och vinprovning på Dr 
Pauly-Bergweiler i Bernkastel är det som ingår i resans pris.  
På övriga utflykter ingår givetvis bussresan alla dagar, det som tillkommer är eventuella entréer, lokalguider, 
vinprovningar, båtturer, luncher, fikor i det utflyktsprogram vi tillsammans i resekommittén kommer fram till.  
 

Dag 5. 6/10. Rüdesheim – Bremen 52 mil. 
Efter ännu en god frukostbuffé lämnar vi Rüdesheim och påbörjar vår resa hemåt. På seneftermiddagen når vi 
Bremen, där vi checkar in på InterCityHotel Bremen, kanske hinner vi även utforska lite av den trevliga 
stadskärnan med sitt vackra renässanstorg, som är taget ur en saga och ramas in av rådhuset och de vackra 
borgarhusen. Kanske ett besök i det berömda Schnoorkvarteret innan vi äter en gemensam middag på hotellet. 
 

Dag 6. 7/10. Bremen – Skåne 60 mil. 
Frukost och utcheckning, vi lämnar Bremen och på snabba tyska motorvägar, med stopp för lunch och lite 
gränshandel innan vi via färjan från Puttgarden – Rödby tar oss till Danmark och sen via Öresundsbron hem till 
vårt kära skåneland igen. Efter en härlig resa med många glada skratt och vinäventyr i goda vänners lag når vi 
våra hemorter på kvällen,  vinkar farväl och säger på återseende. 
 

Resans pris vid minst: 
30 personer: 6500:-     40 personer: 6250:-     Enkelrumstillägg: 1120:- 
I resans pris ingår: Bussresa i bekväm helturistbuss av senaste modell, bro och färjeavgifter, vägskatter, 5 
övernattningar i dubbelrum med halvpension (kvällsmiddag & frukost). Båttur på Rhen och vinprovning i 
Bernkastel, resemoms och mycket nöje.  
 

Anmälan till: 

Ann-Kristin Fridh     Tel: 073 362 88 55,   ann.kristin@brosarp.nu  

Barbro Andersson Tel: 076 018 86 84, info@wonderful.se  
 
Ytterligare information angående sista anmälningsdag, betalning, upphämtning, 
utflyktsprogram mm meddelas senare. 
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