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SYKKELTUR LANGS ELBE
Avreise 7.september - 8 dager kr. 10 990,Mulighet for El-sykkel
mot ett lite tillegg

Sykkeltur:
Langs elven Elbe finner vi ett
ideelt terreng for sykling da
nesten er helt flatt. Her ruller vi
ganske lett syklet. Med Elbe på
den ene siden og flott natur og
vinranker på den andre så blir
sykkel- turen raskt litt mer
interessant.

Elven Elbe
Elven Elbe er blant de største
elvene i Europa og den flyter
770 km gjennom Tyskland.
Etter 2.verdenskrig ble deler
av elven grense mellom Øst-og
Vest-Tyskland. Nå skal ikke vi
sykle 770 km, men man kan
faktisk følge elven i full lengde
med sykkel:)

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Med alle vel ombord i bussen går ferden til Göteborg hvor vi
sjekker inn på Stena Line sin ferge til Kiel. Mens båten legger
fra kai kl.17.45, samles vi for felles 3-retters middag i skipets
restaurant, drikke inkludert.

Dag 2: Kiel - Wittenberg
Etter en deilig sjø frokost så ankommer vi Kiel kl.09.15, tar
plass i bussen og vender snuten mot Wittenberg i gamle Øst-
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Tyskland. Vi har flere stopp underveis på veien dit, samt at vi
passerer kjente steder som Berlin og Potsdam. Vi sjekker inn
på Best Western Stadtpalais for middag og overnatting.

Dag 3: Wittenberg - Torgau

Wittenberg:
Wittenberg er en eldre by med
bygninger fra 14-og 1500-tallet,
men byen er nok mest kjent for
at det var her Martin Luther
bodde og underviste i sin tid på
begynnelsen av 1500-tallet. På
grunn av dette har byen fått
navnet Lutherstadt Wittenberg

Torgau:
Også Torgau er en eldre by ved
elven Elben, den kan dateres helt
tilbake til 1267 da den fikk
bystatus. Egentlig burde vi kalle
Torgau for et klenodium av en
by ettersom den mer enn 500
kulturarv bygninger i sengotisk
og renessansestil - en
uforglemmelig opplevelse

Riesa:
Når vi har kommet til Riesa så
befinner vi oss egentlig halvveis
mellom Leipzig og Dresden.
Mest kjent for pasta produksjon
og sine sports tradisjoner.

Etter en god natt søvn er vi klare for en spennende dag.Vi
sjekker ut av hotellet og leverer vår bagasje til sjåføren. Vi får
utdelt hver vår sykkel for de neste 4 dagene, sykkel med
hjelpe motor på forespørsel om noen ønsker. Vi tar plass på
sykkelsetet og vender snuten mot elven Elbe. Sykkelturen går
i rolig tempo og vi nyter synsinntrykkene rundt oss på vei mot
dagens mål ,Torgau. Vår sjåfør er allerede på plass med
bagasjen vår da vi kommer frem. Felles middag. Overnatting
på Central Hotel.

Dag 4: Torgau - Riesa
I dag fortsetter vi langs elven og passerer blant annet Bergern
Schildau og Strehla før vi kommer frem til Riesa for middag
og overnatting. Vi gjør flere stopp i løpet av dagen, både for
lunsj, drikke, fotografering med mer. Alle sykler i sitt eget
tempo. Etterhvert sjekker vi inn på Mercure Hotel Riesa
Dresden Elbland.

Dag 5: Riesa - Meissen
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Meissen
Meissen er vel egentlig best
kjent som den byen som først
produserte porselen i Europa dette var da i 1708 og
porselen produseres her
fortsatt.
Byen er mer enn 1000 år
gammel og kan også vise til et
fantastisk middelalder sentrum
og ett imponerende vin
landskap.

Dresden
Dresden er byen som har alt.
Den europeiske sjarmen, den
gamle historien, den barokke
arkitekturen, museene og
shopping. Og selvfølgelig, øl,
bakerier og sjokolade!
Dresden har blitt en av
Tysklands største destinasjons
byer.
Med sin rike historie og
arkitektur er Dresden en
pittoresk by som er nydelig
bygget opp igjen etter krigen

Vi våkner til en ny flott dag og vi er klare for 2 hjul etter
frokost. Vi fortsetter å følge elven Elbe og sykler via vinbyen
Diesbar - Seusslitz hvor vi gjør en vinsmaking.Flere koselige
pauser underveis før vi kommer frem til vakre Meissen hvor vi
skal bo en natt. Vi sjekker inn på flotte Doriant Park Hotel
Meissen. Vi kan nyte ettermiddagen og utsikten fra hotellet
eller ta oss en liten rusletur i disse idylliske omgivelsene.
Felles middag om kvelden.

Dag 6: Meissen - Dresden
Det er nesten litt trist å forlate slikt ett herlig hotell, men det
kribler i beina og vi gleder oss til en ny dag langs elven
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med minnerike opplevelser. I dag ruller vi mot den
historiske byen Dresden og dette er dessverre vår siste dag
på sykkel for denne gang. Litt utpå dagen ankommer vi
Achat Comfort Hotel Dresden, syklene blir hentet og
returnert tilbake til Wittenberg. Etter innsjekk har vi god tid
til å ta en titt rundt i denne flotte byen, felles middag om
kvelden.

Reisefakta:
* Bussreise

Dag 7: Dresden - Kiel

* Stena - Line Gøteborg - Kiel t/
r med plass i innvendig
dobbelt lugar

Etter frokost sjekker vi ut før vi vender snuten mot Kiel hvor
Stena Line venter for å ta oss over til Göteborg. Felles
buﬀetmiddag ombord inkl drikke.

* 5 hotellovernattinger med
plass i dobbeltrom
* Leie av sykkel i 4 dager

Dag 8: Gøteborg - Østlandet

* 7 frokost

Etter frokost tar vi fatt på E6 mot Norge og passerer grensen
ved Svinesund. Alle er hjemme igjen i løpet av kvelden.

* 7 middag hvorav 2 inkl drikke
* Vinsmaking hos Weingut Jan
Ulrich
* Transport av bagasje alle dager
mens man sykler
* Syklende reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 1690,-

