
 

                    
Upplev Rhen- och Moseldalen i en härlig kombination av vin och vatten!  

Våra dagar fylls av ett fantastiskt landskap där vinrankorna klättrar i täta rader på de branta sluttningarna 
och gamla riddarborgar tronar från höjderna. Vi besöker pittoreska byar och städer vars vindlande 
kullerstensgator är kantade av korsvirkeshus, fyllda av butiker och vinstugor. Dagskryssningar på  

floderna Rhen och Mosel tillhör höjdpunkterna på resan och vi får också lära oss mer om  
framställningen av Rhen – och Moselvinerna i samband med lokala vinprovningar.  

  
 
 
 

   

DAG 1 – MOT GÖTEBORG 
Vi börjar vår resa mot Rhen och Mosels grönskande 
dalgångar.  Målet för dagen är Göteborg där Stena 
Lines fartyg väntar för att ta oss till Kiel.  Vi 
tilldelas våra hytter och sedan är det dags för 
middag som vi avnjuter i samband med att fartyget 
lämnar kaj framåt kvällen. Efter middagen väntar 
nöjen, shopping och underhållning i baren – allt efter 
eget önskemål. Ca 450 km 
 
DAG 2 – MOT RHENDALEN 
Efter frukost är vi framme i Kiel kl 09.15. Vi kör 
sedan söder ut på autobahn, och kommer framåt 
eftermiddagen till Rhendalen och ”Rhenvinets 
huvudstad” Rüdesheim. Här bor vi på Parkhotel och 
efter incheckning väntar middag. Kanske någon sedan 
tar en kort promenad till den berömda Drosselgasse 
för att njuta av den speciella atmosfären av vin, 
musik och shopping.  Ca 650 km 
 
DAG 3 – RÜDESHEIM OCH VINPROVNING 
 Efter frukost har vi tid att på egen hand utforska 
staden och omgivningarna – allt efter eget intresse.  
Shoppa, promenera utmed Rhen, sitt ner på någon 
trevlig servering och ät en bit mat eller ta en 
Rüdesheimer Kaffee. För den som inte har fått nog 
av vackra vyer rekommenderas också en tur med 
linbana upp till Niederwaldmonumentet. Framåt 
eftermiddagen samlas vi igen för att köra den korta 
sträckan till Geisenheim där vi besöker Schloss 
Johannisberg – en vingård med fantastisk utsikt över 
Rheingau och Rhen. Här får vi prova på gårdens egna 
viner innan vi återvänder till Rüdesheim där middag 
väntar på hotellet. Ca 20 km 
 
DAG 4 – KRYSSNING PÅ RHEN - COCHEM 
Efter frukost är det dags att lämna Rüdesheim för 
den här gången. För att få uppleva Rhendalen från 
flodsidan kliver vi ombord på en av de vita 
Rhenbåtarna som avgår från Rüdesheim kl 09.15.  
Floden Rhen är bred och mäktig och sträckan vi 
färdas räknas som den vackraste och är upptagen på 
Unesco:s världsarvslista. Vid flodens smalaste del 
passerar vi Loreleyklippan där enligt legenden den 
sköna jungfrun Loreley satt och sjöng så vackert att 
sjöfararna förliste. Vi äter lunch ombord innan vi 
kommer fram till Koblenz och Deutsches Eck, där de 
båda floderna Mosel och Rhen möts. Här väntar 
bussen för att ta oss till den mysiga småstaden  
Cochem. Över staden tronar det tidigare kejserliga  
 
 

slottet Reichsburg och den gamla stadskärnan med 
medeltida torg, vackra korsvirkeshus och trånga  
gränder bidrar till stadens charm.  Centralt vid 
Mosels strandpromenad med utsikt över floden 
ligger Burg Hotel där vi ska bo i två nätter. Efter 
incheckning väntar middag och kanske en kvälls-
promenad innan det är dags att gå till sängs.  
Ca 60 km 
 
DAG 5 – TUR PÅ MOSEL OCH VINPROVNING 
Efter frukost åker vi till Alf där flodbåt väntar vid 
kajen för att ta oss med på en båttur från Alf till 
Bernkastel – Kues. Båten avgår kl 09.15 och vi glider 
sakta uppför Mosel som blir allt smalare och mer 
slingrande samtidigt som sluttningarna med 
vinodlingar blir allt brantare.  Bakom varje krök 
väntar nya upptäckter då vi passerar charmiga 
vinbyar varvade med storslagen natur och medeltida 
sagoslott inbäddade i frodig grönska. Vi äter lunch 
ombord innan vi lägger till vid kajen i Bernkastel-
Kues, där vi får en stund att på egen hand njuta av 
blomsterprakt, korsvirkeshus, hängande vinrankor, 
och gränder fulla med små affärer, restauranger och 
vinshops, innan vi besöker vingården Weingut Port 
Kropf. Här får vi veta allt om Moselvinet och om hur 
det årliga arbetet på vinfälten går till - från 
planteringen av vinstockarna till vinskörden, från 
lagring till tappning. Besöket avslutas med en 
vinprovning av olika sorters vin från gårdens vinberg 
innan vi vänder åter till hotellet i Cochem där middag 
väntar. Ca 100 km 
 
DAG 6 - PÅ ÅTERSEENDE 
 Efter frukost är det dags att påbörja resan hem 
mot Sverige igen. Det blir paus för lunch/kaffe 
utmed vägen och på kvällen går vi ombord på Stena 
Lines fartyg i Kiel, som avgår under kvällen. Ombord 
äter vi middag tillsammans och njuter av sjöresan.  
Ca 600  km 
 
DAG 7 - HEMÅT  
Frukost serveras ombord innan vi kommer till 
Göteborg kl 09.15. Vi åker hemåt och skiljs sedan åt 
med många vackra minnen av sagolika Rhen- och 
Mosel. Ca 450 km 
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Avresa: 1/9 och 22/9 2018 
 

Pris:  9 395:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 8 995:- 
 
I priset ingår; Bussresa,  
Båtresa Göteborg-Kiel t/r, med 
plats i tvåbäddshytt insides. Del i 
tvåbäddsrum på Parkhotel, 
Rüdesheim och Burg Hotel, Cochem, 
6 x frukost, 6 x middag, 
Båtkryssning med lunch på Rhen 
respektive Mosel, Vinprovning av 5 
sorters vin vid två tillfällen. I 
programmet förekommande ut-
flykter och entréer. Reseledare  
 
Tillägg/person:  
Del i utsideshytt 545: -  
Enkelrum + enkelhytt insides 1 350:- 
Enkelrum + enkelhytt utsides 1 800:-  
Avbeställningsskydd 160:-  
Reseförsäkring  
 
Hotell på resan:  
Parkhotel, Rüdesheim - 
www.parkhotel-ruedesheim.de 
 
Burg Hotel, Cochem –  
www.burghotel-cochem-mosel.de  
 
Valuta: Euro  
 
Anslutningar: Järna, Södertälje, 
Nykvarn, 

 
OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt 

ID-kort utfärdat av polisen. Vanligt 
ID-kort eller körkort räknas inte som 
godkänd legitimation vid gränspassering 

OBS! 
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 


