
 

 

 

SPF Seniorerna Linje Nio och SPF Seniorerna 
Älvsborg åker till Rhendalen och Moseldalen 

 

7 dagars trivselresa med avresa tisdag 14 september 2021 
 

SPF Seniorerna Linje 9 tillsammans med SPF Seniorerna Älvsborg inviterar alla medlemmar och vän-
medlemmar till höstens trivselresa som i år går till vackra Rhendalen och Moseldalen. I år är det Komfort 
Resor i Göteborg som ansvarar för resan med reseledare Anders Lien, tillsammans med en av många 
duktiga chaufförer från Leja Touring i Mölndal. Under resans gång besöker vi två vinkällare och 
provsmakar deras vin, åker båttur på Rhen, ser hur den tyska konjaken Weinbrand blir till, åker linbana, 
besöker den vackra Kölnerdomen, njuter av fin natur och bor på trevliga hotell. Vi hoppas många kan åka 
med oss till denna så vackra del av Tyskland! 
 
Tisdag 14 september: Avfärd mot Tyskland 
Samling vid Posthotellet, Drottningtorget i centrala Göteborg kl. 07.00 dit vår moderna buss från Leja Touring 
i Mölndal har anlänt. Vi erbjuder även påstigning vid OKQ8-macken Käringberget kl. 07.30 och vid Frölunda 
Torg kl. 07.45. På Rasta Hallandsåsen stannar vi till för morgonfralla med kaffe innan vi fortsätter förbi 
Helsingborg och Malmö mot Öresundsbron. Vi passerar Kastrups flygplats på vår väg söderut mot Rödby. Här 
avgår färjan till Puttgarden i Tyskland. Överfarten tar 45 min, och ombord får vi möjlighet att äta lunch på 
egen hand, och även handla förmånligt i butikerna. Därefter kör vi ut på de fina tyska motorvägarna som 
snabbt tar oss förbi Lübeck och Hamburg. Vid 18-tiden checkar vi in på fina Hotel Achat Plaza utanför den lilla 
staden Buchholz söder om Hamburg. Efter en lång dag ser vi nu fram emot middagen på hotellet. 

        
Den kända Drosselgasse i Rüdesheim                          Linbanan till Niederwald Denkmal 
 

Onsdag 15 september: Till Rüdesheim i Rhendalen 
Efter en god frukost fortsätter vår färd vidare söderut.  Vi passerar Hannover och Kassel på väg mot dagens 
slutmål – den trevliga vinorten Rüdesheim i Rhendalen. Längs vägen serveras lunch med dryck. Vi tar även ett 
par pauser för att sträcka på benen innan vi vid 18-tiden checkar in på trevliga Hotel Trapp, som ligger mitt i 
centrum med fem minuters promenadavstånd till den kända gågatan Drosselgasse. Här skall vi bo i tre 
nätter, och vi önskas välkomna av Herr och Fru Häfner med personal. Kvällens middag är i hotellets trevliga 
restaurang. Därefter promenerar vi tillsammans till Drosselgasse där det på ett flertal platser finns levande 
musik som spelar upp till dans! 
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Torsdag 16 september: Rüdesheim med linbana, lite ledigt och vinprovning av Rhenviner 
Efter ”sovmorgon” på hotellet väntar frukosten på oss. Staden Rüdesheim med omnejd togs 2002 upp på 
listan över Unesco’s världskulturarv. Vi börjar dagen med att ta linbanan som går över vinodlingarna upp till 
monumentet Niederwald Denkmal med vacker utsikt över Rhendalen. Om någon inte vill åka linbana, 
kommer bussen att köra upp. 
Promenera gärna ner igen 
genom vinodlingarna, en 
mycket trevlig promenad på ca 
2 km. Tag med bra promenad-
skor! Därefter finns tid till egna 
strövtåg i Rüdesheim. Vi 
rekommenderar ett besök på 
Siegfried’s Mechanisches Musik-
kabinett, ett mycket intressant 
museum med gamla instrument 
(ingår ej i resans pris). På efter-
middagen samlas vi för vin-
provning hos Weingut Georg 
Breuer, där vi skall provsmaka 
Rhenvinerna. På kvällen äter vi 
gemensam middag på hotellet.        Rhendalen med utsikt från Loreleyklippan   
 

Fredag 17 september:  Asbach Uralt, Loreleyklippan och båttur på Rhen 
Efter en god frukost gör vi ett besök hos Weinbrandtillverkaren Asbach Uralt. Weinbrand är den tyska 
motsvarigheten till konjak. Här får vi se en film om tillverkningen, får ett litet smakprov och vi kan även 
handla till fabrikspriser. Vi fortsätter längs Rhen norrut till St. Goarshausen och upp till utsiktsplatån vid den 
berömda Loreleyklippan. Här är utsikten magnifik och vi får god tid till ett foto eller två.  Nere i centrum 
serveras dagens lunch – gulaschsoppa med bröd och dryck. Kl. 13.40 går vi ombord på en av de många flod-
båtarna, som under tre timmar tar oss tillbaka till Rüdesheim. Från båtens soldäck ser vi de många medeltida 
borgruinerna som kulisser i en klassisk riddarsaga! Alla har sin egen historia från flera hundra år bakåt i tiden 
och i flodbåtens högtalare guidas det på flera språk. Kl. 16.45 är vi tillbaka i Rüdesheim och vi samlas till 
middag på hotellet kl. 18.30. Sista kvällen i Rüdesheim promenerar vi tillbaka till Drosselgasse där vi kan 
dansa till levande musik och njuta av en Rüdesheimer Kaffe, en specialitet som bara serveras här. 
 

Lördag 18 september: Moseldalens pärlor med vinprovning i Bernkastel Kues 
Efter frukost måste vi tyvärr ta farväl av Hotel Trapp. Vi tar först färjan över Rhen och kör både på 
motorvägar och på slingriga småvägar över Hunsrück-höjderna till Moseldalen. Vi kommer först ner till en av 
Moseldalens pärlor - Bernkastel Kues. Här tar vi en liten promenad i den otroligt vackra stadskärnan. Vi kör 
därefter till den svensktalande vinbonden Alfred Port som tar emot och guidar oss genom ett antal smakprov 
av viner från distriktet. Därefter kör vi på slingrande vägar längs Mosel till en annan pärla – Cochem. Här får 
vi en ca tre timmar lång paus där vi kan ta en promenad runt i den vackra stadskärnan med korsvirkeshus och 
mysiga butiker samt för egen räkning äta en enklare lunch.  Passa även på att promenera de ca 10 minuterna 
upp till den vackra borgen Reichsburg med underbar utsikt!  Vid 16.30-tiden samlas vi för att påbörja hem- 
resan och vid 18.30-tiden checkar vi in på Hotel Zur Post Füllenbach i Bonn, ett trevligt mellanklasshotell i ut- 
kanten av staden.  Efter ankomst serveras en god middag i deras trevliga restaurang. 

Borgen Reichsburg i Cochem och vackra Moseldalen       
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Vackra stadskärnan i Bernkastel Kues, Moseldalen 
 

Söndag 19 september:  Förmiddagsbesök i Köln innan vi påbörjar hemfärden 
Frukost på hotellet.  Vid 08.30-tiden åker vi den korta sträckan till Köln, en av Tysklands vackraste städer vid 
Rhen där vi tar en längre paus.  Kölns stora sevärdhet är den fantastiska domkyrkan – Kölnerdomen – 
påbörjad redan 1248 och färdig 1880. Det tog alltså 632 år innan domkyrkan var klar! För de som orkar – och 
det gör väl de flesta av oss – tar vi de 509 trappstegen 100 meter upp i det ena tornet där utsikten är 
förtrollande!  Vi börjar sedan vår resa norrut och kör till Ruhrområdet där en enkel lunch med dryck väntar. 
Vidare går färden norrut förbi Dortmund, Osnabrück och Bremen till Stillhorn söder om Hamburg. Här 
checkar vi in på fina Leonardo Hotel och avnjuter resans sista middag i hotellets restaurang innan vi somnar i 
våra fina rum. 
 

Måndag 20 september:  Hemåt via inköp i Heiligenhafen 
Efter en stadig frukost kör vi motorvägen norrut förbi Hamburg och Lübeck. I Heiligenhafen stannar vi till för 
inköp hos Calles eller Fleggaard innan vi tar färjan från Puttgarden till Rödby med möjlighet att äta lunch på 
egen hand. Vi fortsätter mot Öresundsbron och passerar Malmö och Helsingborg. På Rasta Hallandsåsen tar 
vi resans sista paus och vi beräknas anlända Göteborg vid 20.30-tiden efter en trevlig höstutflykt till 
Tysklands natursköna områden runt Rhen och Mosel. 
 

 
Receptionen Hotel Trapp i Rüdesheim, Rhendalen 
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PRIS: 9 450 kr per person 
Enkelrumstillägg 1 590 kr 

 

I priset ingår: 
- Bussresa i modern turistbuss med toalett och AC från Leja Touring i Mölndal. 
- Bro och färjeavgifter enligt programmet.  
- Kaffe och fralla på Rasta Hallandsåsen avresedagen 
- En övernattning i dubbelrum på Hotel Achat Plaza inkl. middag och frukost 
- Tre övernattningar i dubbelrum på Hotel Trapp i Rüdesheim inkl. middag och frukost 
- En övernattning i dubbelrum på Hotel Zur Post Füllenbach i Bonn inkl. middag och frukost 
- En övernattning i dubbelrum på Leonardo Hotel Stillhorn-Hamburg inkl. middag och frukost 
- Tre luncher 15/9, 17/9 och 19/9 (en rätt inkl. dryck) enligt resebeskrivningen. 
- Besök på Loreleyklippan och därefter tre timmars båttur på Rhen mellan St.Goarshausen och Rüdesheim 
- Linbana från Rüdesheim till Niederwald Denkmal, enkel väg. Buss eller promenad ner igen 
- Besök i Georg Breuers vinkällare i Rüdesheim med vinprovning av fyra olika viner 
- Besök i Alfred Ports vinkällare i Bernkastel Kues i Moseldalen med vinprovning av fyra olika viner 
- Besök hos Weinbrandtillverkaren Asbach Uralt med film och provsmakning av en sort (tysk konjak) 
- Besök i Heiligenhafen måndag förmiddag (billiga inköp av drycker och dyl) 
- EU-moms (resemoms) och lagstadgad resegaranti 

- Reseledare Anders Lien från Komfort Resor i Göteborg 
 

Du anmäler dig till:  
Barbro Engbom, SPF Linje Nio,  tel 031-29 86 46 eller 0708-48 74 10, mejl b.engbom@gmail.com  
Ewa Erikson, SPF Älvsborg, tel 0707-67 22 95, mejl ewa.a.erikson@gmail.com   
 

Betalning: 
En anmälningsavgift på 3 000 kr betalas till Komfort Resor senast 30 juni förutsatt att Covid 19-vaccineringen 
är under kontroll för alla anmälda. Faktura skickas i mitten av juni. Vid bokningar efter 1 juli betalas 
anmälningsavgift inom 10 dagar från bokningsdatum. Faktura på slutlikvid kommer i slutet av juli med 
betalningsfrist fredag 13 augusti. 
 

Researrangör:   Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti vid 
kammarkollegiet. www.komfortresor.se  och www.kammarkollegiet.se/resegarantier   
 

För mer information om olika sevärdheter på resan, kan ni via internet surfa in på följande sajter: 
www.scandlines.se  (färjebolaget vi åker med)  www.oresundsbron.com   (Öresundsbron) 
www.hotel-trapp.de (hotellet i Rhendalen)      www.k-d.com  (rederiet som erbjuder båtturen på Rhen) 
www.ruedesheim.de  (orten där vi skall bo)     www.asbach.de  (weinbrandfabriken Asbach Uralt) 
www.georg-breuer.de  (vinprovningen i Rüdesheim) 
www.siegfrieds-musikkabinett.de  (muséet med gamla musikinstrument i Rüdesheim) 
www.bernkastel-kues.de  och www.cochem.de  (de två orterna vi besöker i Moseldalen) 
www.burg-cochem.de  (den vackra borgen i Cochem – Moseldalen) 
www.koelner-dom.de  (Kölnerdomen) 
www.achat-hotels.com/hotel/hamburg-buchholz  (första hotellnatten i Tyskland) 
www.leonardo-hotels.com/leonardo-hotel-hamburg-stillhorn (sista hotellnatten i Tyskland)  
www.calles.dk och www.fleggaard.dk (två av butikerna i Heiligenhafen) 
 

Välkommen till höstens trevligaste resa! 

 
 

Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg tel 031-41 12 00 
Mail:  anders@komfortresor.se   

Hemsida:  www.komfortresor.se  
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