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VIN OG ASPARGES
I NYDELIGE HILDESHEIM
Avreise 4.mai - 5 dager kr. 6990,-

Tur med smak!
Mye inkludert!

Asparges:
Asparges har lenge vært ansett
for å være en delikatesse i den
vegetabilske verden, men en
matchende prislapp deretter.
Grønnsaken har en tydelig og
intens smakfull smak.
Den er ikke bare god, men
også fullpakket med
helsegevinster, vitamin A som
bidrar til å beskytte øynene,
huden og immunsystemet,
samt vitamin C som bidrar til
å styrke kapillærene og er
involvert i dannelsen av
kollagen. Asparges er også en
god kilde til vitamin K, som
blant annet kan redusere
risikoen for diabetes.Helt til
slutt kan vi nevne at asparges
lenge har vært kjent for sin
vanndrivende eﬀekt, noe som
betyr at den har en hjelpende
egenskap når det gjelder å
skylle ut av nyrene og
forebygging av nyrestein. Hva
kan vi si? Helseeﬀekt og
smaker godt!
Typisk sesong for asparges er
mai og juni.

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. 18.45, koser vi oss med en bedre 3-retters middag,
inkludert drikke.
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Dag 2: Kiel - Hildesheim
Vi skal ikke kjøre så langt i dag, men på vår vei til Hildesheim
kjører vi forbi byene Hamburg og Hannover. Vel fremme i
byen Hildesheim sjekker vi inn for 2 netter på flotte hotell
Van der Valk Hotel Hildesheim før vi møtes til en koselige
guidet rundtur her i Hildesheim. Felles middag på hotellet om
kvelden.

Reisefakta:

Dag 3: Slott og viner

* Bussreise

Etter frokost starter vi dagen med en utflukt til Schloss
Marienburg hvor det vil bli guidet rundtur med lokalguide.
Alle får Audioguide på svensk. Videre vender vi snuten mot
Cook & Wines for prøvesmaking av 5 typer vin. Felles middag
på hotellet om kvelden.

* Stena Line Gøteborg - Kiel t/r
med plass i innvendig dobbelt
lugar
* Guidet rundtur i Hildesheim
med lokalguide
* 2 hotell overnattinger på Van
der Falk hotellet i Hildesheim
med plass i dobbeltrom
* Besøk, entre og omvisning på
Schloss Marienburg
* Besøk, omvisning og
prøvesmaking av 5 typer vin på
Cook & Wines
* Besøk og omvisning på
Spargelhof Heuer
* 4 frokost
* 4 middag hvorav 2 inkl drikke
* 1 aspargeslunsj
* Reiseleder
Tillegg:
Enkeltrom kr. 990,Utvendig lugar kr 350,- pr pers
når 2 deler

Dag 4: Asparges og utsjekk
I dag må vi dessverre sjekke ut fra vårt gode hotell her i
Hildesheim, men eventyret er ikke over av den grunn. Vi
starter dagen med ett besøk på Spargelhof Heuer i Fuhrberg
hvor det vil bli omvisning før vi avslutter besøket med felles
lunsj a la asparges suppe og brød. Videre går turen mot Kiel
hvor Stena Line sin båt ligger og venter på oss. Vi møtes til
felles middag etter ombordstigning.

Dag 5: Gøteborg - Østlandet
Etter en god frokost legger vi til kai i Gøteborg kl.09.15. Vi
vender snuten mot grensepassering og videre hjemover med
mange gode minner i koﬀerten.

