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RHIN-OG MOSELDALEN
MED BESØK I FANTASTISKE TRIER, TYSKLANDS ELDSTE BY
AVREISE 1.SEPTEMBER - 8 DAGER KR. - 10 500,-

Rhin-Mosel
Rhinen og Mosel er to vakre og
mektige elver som renner
gjennom Tyskland. Gjennom
århundrene har disse elvene vært
en kilde til makt og rikdom, noe
de utallige vakre slottene og
borgruinene langs elvebreddene
vitner om. Middelalderbyene
ligger også på rekke og rad her,
og vi skal besøke noen av dem.
Både Rhin- og Moseldalen er
kjent for mer enn sine elver.
Vinrankene trives godt i dette
distriktet og landskapet
domineres av vinranker så langt
øyet kan se. Hele denne turen
kommer vi til å befinne oss i
hvitvinens fantastiske og
historiske mekka. Ved Rhinen
skal vi bo på hotell i vakre
Rüdesheim i to netter, og i Mosel
bor vi i idylliske Cochem, der vi
tilbringer to netter. Begge
stedene kan vi glede oss over god
vin, nydelig mat, vakker
arkitektur, trange smug og gamle
slott, for ikke å forglemme de
vakre elvene. En heldagstur til
Trier står også på menyen, en
opplevelse for livet - og alle bør
unne seg å smake på vinen til
vinbonden Dr.Pauly - Bergweiler

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Etter en hyggelig tur til Göteborg, sjekker vi inn på Stena
Line sin ferge til Kiel i god tid før avgang. Mens båten legger
fra kai kl. 17.45, koser vi oss med en bedre 3-retters middag,
Overnatting i innvendig dobbeltlugar.

Dag 2: Kiel - Rüdesheim am Rhein
På vår vei til Rhinen kjører vi forbi byene Hamburg,
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Dr.Pauly - Bergweiler
Kjetil`s Bussreiser har reist i
Mosel- dalen i mange år, og vi
har fått god kontakt med flere
vinbønder. Dr.Pauly-Bergweiler er
en relativt liten vin - produsent,
men kvaliteten på vinene hans er
stor. Det er en opplevelse å få
komme inn her på vinsmaking. Vi
får en personlig innføring i vinens
historie, og kanskje finner vi
akkurat den vinen vi vil ha med
oss hjem.
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Hannover, Kassel, og Frankfurt. Vel fremme i byen
Rüdesheim sjekker vi inn for to netter på vårt stemningsfulle
hotell Lindenwirt i vakre Drosselgasse. Her blir ikke tiden
lang for noen. Vi kan vi kose oss på fortausrestauranter, gå
turer i vinmarkene, shoppe i butikkene eller gå på
oppdagelsesferd i brolagte smug omkranset av bindingsverkshus. Eller hva med en tur med taubanen opp til
Niederwald minnesmerket? Kvelden og natten kan vi tilbringe
i Drosselgasse, der danse-restaurantene ligger på rekke og rad.

Dag 3: Rüdesheim
Denne dagen er fri til egne gjøremål. Reiseleder er behjelpelig
med råd og tips. Felles middag

Dag 4: Rüdesheim - Cochem
Rhinen er den største elven i Vest-Europa, og har vært en
viktig transportåre - og kilde til makt og rikdom helt siden
romertiden. I dag skal vi ut på denne mektige elven.
I Rüdesheim går vi ombord i båten som skal frakte oss til St.
Goarshausen. Fra båten har vi flott utsikt til det vakre
landskapet med vinmarkene. Vi passerer den berømte
Lorelei-klippen og får høre dens historie. Etter en god og lang
lunsjpause i St. Goarhausen frakter bussen oss videre til
Koblenz der vi gjør en stopp for å oppleve Deuche Eche,
stedet der elvene Mosel og Rhin møtes. På ettermiddagen
ankommer vi Cochem hvor vi sjekker inn på Hotel Brixiade/
Triton. Felles middag.

Kjetils Bussreiser AS

Tlf + 47 62 83 52 20

www.kjetilsbussreiser.no

Dag 5: Utflukt til Trier og vin i Cochem
Etter frokost i dag er det mulighet til å være med på en
utflukt til til Tysklands eldste by, Trier. Byen skal ha blitt
anlagt av selveste keiser Augustus og bør oppleves av alle. Her
venter flere praktfulle romerske byggverk, men alle stil epoker
siden romertiden er representert. Spesielt middelalderen har
satt sine spor. Guiden tar oss med på en spennende rundtur i
byen som også var hjemstedet til Karl Marx.Vi spiser lunsj i
byen, og det blir også anledning til å gå på oppdagelsesferd
eller kanskje shoppe litt på egenhånd. Vel tilbake i Cochem
kan de som ønsker bli med oss på en liten utflukt til Dr.PaulyBergweiler for prøvesmaking av 5 typer vin.
Felles middag om kvelden.
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Dag 6 : Cochem - Bremen
Etter noen herlige dager i ”vinens mekka”, er det på tide å
sette kursen nordover igjen. Vi forlater vakre Moseldalen til
fordel for den sjarmerende byen Bremen hvor vi skal spise
middag og overnatte på Radisson BLU Hotel

Dag 7: Bremen - Kiel
Vi har en lang og rolig start på dagen, muligheter til å se litt på
Bremen før vi tar plass i bussen og kjører frem til Kiel der
Stena Line venter for å ta oss over til Gøteborg

Reisefakta:
• Bussreise
• Ferge Gøteborg - Kiel t/r med

Vi spiser turens siste middag sammen i skipets buﬀet
restaurant etter avgang.
Nattseiling over til Sverige med plass i innvendig
dobbeltlugar.

plass i innvendig to-sengs
lugar
• 5 hotellovernattinger i

dobbeltrom
• 7 frokost
• 7 middag hvorav 2 inkl.drikke
• Båttur på Rhinen mellom

Rüdesheim og St.Goarshausen
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 1690,Utflukter:
• Utflukt til Trier med lokalguide

kr.400,• Prøvesmaking av 5 typer vin

hos Dr.Pauly - Bergweiler
kr.200
• Reisevaluta: Euro. Debet- og/

eller kredittkort

Dag 8: Gøteborg - Østlandet
Etter frokost ankommer vi Göteborg kl. 09.15. Vi tar plass i
bussen tar fatt på E6 mot Norge, stopp underveis med
mulighet for lunsj før passerer grensen ved Svinesund. Alle er
hjemme igjen i løpet av kvelden.

