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Alsace – En resa genom Tyskland och ”Franska vinvägen” 
8 dagar 12 – 19 maj  2019   

 

Njut av det goda i livet och följ med till Alsace. Denna resa låter dig uppleva något 
av det vackraste och bästa Europa har att erbjuda, inte bara smaken av utsökta viner 
och god mat utan även en underbar natur, blomstersmyckade korsvirkeshus, historiska 
stadskärnor och kultur. På resan med sitt intressanta och innehållsrika program ser, 
upplever, äter och dricker vi förstklassigt. 
Huvudmålen för vår vinresa är Riquewihr som under skörden besöks av 50 000 
personer. De ser druvorna bärgas och försvinna ner i källare i de trånga gränderna 
som kantas av snedvuxna medeltidshus i färgsprakande korsvirke, och Colmar med 
sin vackra stadskärna ”Lilla Venedig”, där kanalerna kantas av måleristiska 
korsvirkeshus, blommor och restauranger. 
Vi åker utefter Mosel och på Alsace´s vackra, berömda vinväg ”Route du Vin”, med 
sina lummigt gröna dalar där vinstockarna klättrar uppför sluttningarna och genom 
pittoreska korsvirkesbyar med små vinstugor där vi kan smaka de typiska torra 
Alsacevinerna till Riquerwir där vi ska bo. På hemvägen stannar vi till i Heidelberg 
vid floden Neckar. Vår vinguide Gunilla Sjöstedt är med på hela resan, och hon kan 
det mesta om viner som är värt att veta. 
 

 
Dag 1 -  Söndag 12/5 
Start från Vänersborg och vidare till Trollhättan – Lilla Edet – Lödöse – Ale och Kungälv  till Stena 
Tysklandsterminalen där färjan avgår 18.45 till Kiel.  Ombord har vi insides dubbelhytter med dusch/wc. 
Annan hyttkategori kan fås mot tillägg. Vid avgången äter vi middag och sedan är det fri tid för shopping 
och andra aktiviteter ombord. 
 
Dag 2 – 7/5 
Före ankomsten till Kiel kl. 09.15 äter vi en god frukostbuffé. Rullar sedan av båten och ut på motorvägen 
mot Hamburg och Bremen. I trakten av Wildeshausen gör vi uppehåll för lunch. När vi passerat städerna 
Osnabrück och Münster är vi snart i det stora industriområdet Ruhr och staden Wuppertal som har en av 
världens säkraste lokaltrafik Här stannar vi över natten på InterCity Hotel i centrum av staden. Middag på 
hotellet. 
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Dag 3 – Tisdag 14/5 
Efter hotellfrukosten fortsätter resan genom det väldiga Ruhr-området, passerar Köln och Bonn förbi 
Koblenz där floderna Rhen och Mosel möts vid ”Deutsches Eck”  och ner till Cochem där vi åker på den 
vackra vinvägen utmed Mosel och genom svenskbyarna Ernst och Alf. Platserna utefter floden är riktiga 
idyller och många kända vinmärken kommer från dessa byar, t.ex. Cochem, Zell, Traben-Trarbach. På 
någon trevlig plats kommer Gunilla att hålla en vinprovning med Moselvin. I den romantiska staden 
Bernkastel-Kues gör vi uppehåll för lunch, staden som en gång var svensk och fortfarande har många 
svenska invånare. Ni får lite fri tid  att ströva i ”Gamla Stan” och kanske göra inköp av vin och annat. Snart 
lämnar vi Mosel för denna gång och fortsätter ner mot Saarbrücken. Strax söder om Saarbrücken kommer 
vi in i Frankrike och snart passerar vi EU-parlamentstaden Strasbourg. Nu har vi inte långt kvar till vårt 
hotell, Le Riquewihr, i den idylliska byn med samma namn. Här skall vi bo i tre nätter. Middag på hotellet. 
 
 
Dag 4 - 15/5 
Efter frukost åker vi till franska vinvägens huvudort, Colmar, som är en av Europas charmigaste städer. Att 
vandra runt i Colmar betyder gränder, blommor, vin och korsvirkeshus samt ej att förglömma ”Lilla 
Venedig med kanaler och båtar. Vi startar med en rundtur med ett minitåg som under 45 minuter tar oss 
runt i staden. Under färden får vi information på svenska via hörlurar. När vi nu har bekantat oss och fått 
en överblick är det fritt fram för egna upptåg till klockan 15 då vi vänder åter till Riquewihr och 
vinprovning hos Dopff Au Moulin som ligger mitt emot vårt hotell. Middag på hotellet. 
 
 
Dag 5 - 16/5 
När vi klarat av frukosten gör vi en utflykt på ”Route du Vin”, den franska vinvägen. Åker igenom de små 
pittoreska byarna i den gröna dalgången där vinstockarna klättrar utmed sluttningarna. Denna väg anses 
av många vara den vackraste vinvägen i hela Frankrike. När Ludwig XIV första gången åkte här utbrast han 
– ”Vilken vacker trädgård”. Rundturen avslutas i Ribeauvelle vid lunchtid. Här får vi några timmar för egna 
aktiviteter innan vi träffas för vinprovning hos Domaine Bott Freres klockan 16:00.  Middag på hotellet.  
 
 
Dag 6 – 17/5 
Efter frukost vänder vi åter mot norr och nya äventyr. Vi åker direkt ut på motorvägen och passerar 
återigen Strasbourg, denna gång på andra sidan staden. Här åker vi över floden Rhen och kommer vi åter 
in i Tyskland igen. Resan går snabbt på motorvägen via Pforzheim och Karlsruhe och snart är vi framme i 
den berömda studentstaden Heidelberg, som är Drottning Silvias födelse-stad. Vi åker upp till slottet och 
beundrar utsikten över staden och floden Neckar. Sen åker vi ner till ”Gamla stan” och ser bl.a. Rådhuset 
från 1703 och den gamla stadsporten. Vi avslutar besöket med en lunch på den kända restaurangen ”Rote 
Ochsen”, där Sickan Carlsson och Hasse Ekman spelade in filmen ”I sjunde himlen”. Vidare mot floden 
Rhen och dess berömda ”Rheinstrasse”. Fortsätter mot norr och passerar Mannheim, Frankfurt och 
Giessen innan vi når vårt hotell i Alsfeld. Alsfeld utropades 1975 till Europas modellstad, vad det nu 
innebär. Vi åker genom staden fram till vårt hotell, Zur Schmiede, som ligger lite utanför stadskärnan. 
Middag på hotellet. 
 
 
Dag 7 – 18/5 
Tidig frukost och avresa mot Kiel. Passerar förbi Kassel, Göttingen och Hannover. Strax norr om Hannover 
gör vi uppehåll för lunch.  När vi passerat Hamburg och kommit genom Elbtunnel är vi snart framme i Kiel. 
Har vi tid gör vi ett uppehåll på Citti-Markt för lite förrådskomplettering. Båten till Göteborg avgår kl. 
18.45. Vi har samma sorts hytter som på utresan. Vid avgång från Kiel äter vi Stenas berömda 
smörgåsbord inkl. öl, vin och vatten, kaffe. Vi fortsätter kvällen med shopping och en drink i baren. 
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Dag 8 – 19/5 
Före ankomsten till Göteborg kl. 09.15 äter vi den goda frukostbuffén och sedan fortsätter resan mot 
hemorten. 
 
 
Pris per person i dubbelrum/hytt Sek  9.695.- 
Tillägg enkelrum + enkelhytt  Sek  1.840.- 
 
I priset ingår: Buss och båtresor enl. program, 2 övernattningar i insideshytt på båten m. halvpension, 5 
övernattningar på hotell inkl. halvpension, 3 vinprovningar, lunch på ”Rote Ochsen”, reseledare och 
vinguide med på hela resan, serviceavgifter, vägskatter och lite överraskningar. 
 
Anmälan till resan görs till: Lilla Edet Buss tel. 0520-657500 

 
Vid anmälan skall en anmälningsavgift á 1000.- pp inbetalas inom 7 dagar till  

Bankgiro 741-6910 Taxi Lilla Edet. 
VÄLKOMNA TILL VINRESAN ALSACE 2019 

LILLA EDET BUSS 

Smärre ändringar kan behöva göras under resans gång. 
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Våra hotell på denna resa: 

InterCityHotel Wuppertal  

https://www.intercityhotel.com/en/hotels/all-hotels/germany/wuppertal/intercityhotel-wuppertal 

Hotel Le Riquewihr 

http://www.hotel-le-riquewihr.fr/ 

Zur Schmiede 

https://www.zur-schmiede.de/index.php/startseite.html 

 

Vinprovningar: 

Doppf Au Moulin 

http://www.dopff-au-moulin.fr/domaine.php?lg=en 

Domaine Bott Frèrés 

https://www.bott-freres.fr/en/ 

Minitåg I Colmar 

https://petit-train-colmar.fr/?lang=en 
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