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Schweiz fantastiska pärlor, detta vackra alpland när det är som vackrast! 
Mångas dröm är att få uppleva en resa med Glaciärexpressen. Vi passerar 
fantastisk natur medan vi njuter av färden. Ett besök på greve Bernadottes 
Mainau, båttur på vackra Vierwaldstättersee och ölprovning i Schwarzwald ska 
vi också hinna med under våra dagar. En enastående reseupplevelse väntar oss! 
 

 
Dag 1  Hemorten – Kassel  ca 80 mil 
 
På morgonen åker vi söderut mot färjorna Helsingborg – Helsingör och Rödby-Puttgarden. Vi 
kommer fram till vårt hotell i Kassel på kvällen. Gemensam middag. 
 
Dag 2  Kassel – Bregenz, Österrike  ca 50 mil 
 
Färden fortsätter genom det tyska landskapet och vi gör som vanligt stopp för både fika och lunch. Vi 
passerar på avstånd städer som Würzburg och Ulm innan vi åker över den österrikiska gränsen. Snart 
är vi framme vid stranden av Bodensjön och checkar in på vårt hotell i Bregenz. Efter incheckning äter 
vi gemensam middag. 
 

 



 
 
Dag 3  Bregenz -Mainau – Chur, Schweiz ca 21 mil 
 
Dagens besök görs i den vackra och kända blomsterparken på ön Mainau, som ligger i Bodensjöns 
nordvästra del. Mainau har en spännande och lång historik som går hela vägen tillbaka till romartiden, 
men den skandinaviska historien börjar med 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 där de svenska 
trupperna under ledning av Carl Gustav Wrangel med 17 starkt beväpnade fartyg attackerade Mainau 
och intog ön. Under flera århundraden tillhörde den tyska orden, och på medeltiden uppfördes ett 
kloster till på ön. 

Svenskperioden inträffade långt senare, och efter flertalet ägare föll turen på Frederik II av Baden. 
Fredrik var barnlös och därför överläts ön och slottet till hans syster Victoria år 1928. Victoria gifte sig 
senare med den svenske kronprinsen Gustav av Sverige och Norge år 1881, en lång tid innan Norge 
blev självständigt. År 1908 blev han kung med titeln Gustav V. Efter Victorias död år 1930 
överlämnades slottet och ön till deras yngste son prins William, som inte visste vad han skulle använda 
platsen till och sedermera överlät den till sin son prins Lennart Bernadotte. Det var inte förrän efter 
andra världskriget som han påbörjade restaureringen av slottet och uppbyggnaden av parken, som har 
perfekta förhållanden för det subtropiska klimat som finns just här. Därför har familjen Bernadotte 
haft stort inflytande över Mainau som det ser ut idag. Lennart Bernadottes barn driver idag Lennart 
Bernadottes familjefond och äger en väldigt liten andel och driver den kommersiella delen med turism 
och besök. Efter vårt besök åker vi vidare till den schweiziska staden Chur och checkar in på vårt 
hotell. Gemensam middag på kvällen. 

Dag 4  Chur med omnejd  ca 4 mil 

Idag ska vi lära känna den äldsta staden i Schweiz lite mer. Med över 5000 år gammal historia får vi en 
spännande guidning av staden och dess fina byggnader innan vi även har lite egen tid att utforska och 
äta lunch. Vi ska även besöka en vingård i närområdet och prova deras vin. Gemensam middag på 
kvällen. 

Dag 5  Glaciärexpressen  ca 25 mil 

Vi har reserverat platser ombord på det världsberömda och UNESCO-listade tåget som stilla ska föra 
oss genom långa tunnlar, uppför branta bergssluttningar, utmed smala broar och i djupa dalar. 
Glaciärexpressens kupéer har en väl genomtänkt design. Tack vare de stora panoramafönstren har vi 
en felfri sikt under hela tågresan och den blygsamma hastigheten gör det möjligt för oss att fånga 
otroliga bilder på det svindlande, alpinska landskapet. 
Den rika variationen i naturen håller våra ögon ständigt alerta och när vi kommer upp till resans 
högsta punkt, passet Oberalp, och kan konstatera att vi färdas 2 033 meter över havet lär våra trevliga 
samtal övergå till en häpnadsväckande stumhet. Man kan köpa lunch ombord. Väl framme i Brig 
checkar vi in och äter gemensam middag. 
 
Dag 6  Brig – Köningsfeld  ca 30 mil 
 
Vår sista dag i Alperna och det börjar bli dags att lämna detta fantastiska naturunderverk bakom oss. 
Men innan vi gör det ska vi åka en vacker tur på Vierwaldstättersee, de fyra skogskantonernas sjö. I 
dag är sjön den mest besökta i Schweiz med 2,2 miljoner passagerare per år. Sjön har alltid varit ett 
romantiskt lockande resmål. Strax utanför Luzern, på den högra stranden, ligger Richard Wagners 
villa, där han bodde 1866–1872. Han lär ha fått inspirationen till hedarnas melodi i början av tredje 
akten av Tristan och Isolde när han hörde alphornen från Rigi-berget på andra sidan sjön. Resan 
fortsätter mot Bräunlingen och vi checkar in och äter en god gemensam middag innan vi kryper till 
sängs. 
 
Dag 7  Schwarzwald med omgivning 
Idag har vi en heldag i Schwarzwald. Vi kommer att åka i underbar natur och härliga omgivningar som 
ger oss fina minnen. Vackra Tittisee utgör dagens huvudmål. 
Gemensam middag på kvällen. 



 
Dag 8  Bräunlingen – Hannover   ca 64 mil 
 
Mätta efter en god frukost tar oss bussen norr över och vi passerar de tyska städerna som på ett 
pärlband innan vi når Hannover och checkar in för vår sista gemensamma natt för denna gången.. 
Gemensam middag. 
 
Dag 9  Hannover – hemorten  ca 65 mil 
 
Så kom då dagen – den sista för denna gången. Vi far fram på snabba motorvägar och gör stopp som 
vanligt för fika, toa och inköp på Calles i Heiligenhafen innan det är dags för färja över till Danmark. 
Ombord finns möjlighet att äta lunch. Två timmar genom Danmark och nästa färja i Helsingör, kanske 
en och annan rød pølse slinker ner innan vi är framme i Helsingborg. Vi summerar resan och 
konstaterar att vi är många minnen rikare och glada och tacksamma över att vi haft möjligheten att 
genomföra den. Väl mött på nästa resa. ☺ 
 
 
Pris 11695:- per person inkluderar:      
 

• resa med modern turistbuss med toalett 

• vägavgifter i Danmark, Tyskland, Österrike samt Schweiz - bro och färjeavgifter 

• två nätters logi på övernattningshotell med halvpension (del i dubbelrum) 

• sex nätters logi på hotell i Österrike, Schweiz och Tyskland med halvpension (del i 
dubbelrum) 

• reseledare 

• alla utflykter angivna i programmet samt entréavgifter till dessa 
 

Enkelrumstillägg: 2000:-  Enkelrummen är i de flesta fall just enkelrum och det finns ett begränsat      
antal.   
 
Påstigning: Ljungby Busstation 05.10, Strömsnäs Shell 05.40, Markaryd ICA 06.00, Skånes 
Fagerhult 06.20 
 
Försäkring: Var och en ansvarar för att man har avbeställningsskydd/reseförsäkring genom sitt 
försäkringsbolag. 
 
Bokning och betalning: resan bokas hos Lennart Karlsson, 070-6708034. Anmälningsavgiften 
betalas gentemot faktura som skickas ut i maj. Slutbetalning sker senast 1 augusti 2021. 
 
Övrigt: det kommer att finnas servering ombord på bussen och detta betalas i svenska kronor, övrig 
valuta som behövs är Euro och Schweizer Franc. Dryck ingår ej vid måltiderna. Resan kommer att 
genomföras enligt de restriktioner som gäller vid tidpunkten för resan. Vi reserverar oss för 
valutaändringar. Det behövs 40 resenärer för att vi ska kunna genomföra resan.  
 
Frågor om resan: ring till Suzane 0733-352515 eller maila till josco@live.se 
 
 
 

 
 
 

 
 



  
 


