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Vidunderlige Sveits
Avreise 24.august - 10 dager kr. 13 990,-

Sveits
Sveits er ikke bare verdens
rikeste land men også et land
der kontrastene mellom land
og by er så store mange sier at
Sveits er synonym med kvalitet
både når det gjelder varer vi
kjenner derfra og ikke aller
minst den flotte naturen som vi
skal få oppleve på denne
turen.
Sveits er delt inn i 26 Kantoner
- omtrent som det vi kaller for
fylker her hjemme.

Klosters
Kloster er en rolig og kompakt
landsby som vi finner i det
østlige Sveits kun en drøy
halvtime unna den
internasjonalt kjente byen
Davos. Men ryktene sier at
Klosters er mye koseligere enn
Davos - kanskje derfor Prince
Charles har valgt Klosters som
sitt favoritt ski-ferie sted på
vinteren - Er vel ikke uten
grunn at kabelbanen opp til
toppen av fjellet Gotschnagrat
har fått navnet «Prince of
Wales»

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 3retters middag, Overnatting i innvendig dobbeltlugar.

Dag 2: Kiel - Fulda
På vår vei til Fulda kjører vi forbi byene Hamburg, Hannover,
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Göttingen og Kassel. Vel fremme i Fulda sjekker vi inn for en
natt på Hotel Fulda Mitte.
Felles middag på hotellet om kvelden

Dag 3: Fulda - Klosters

Davos
Davos er ikke bare ett kjent
vintersportssted, men stedet er
også kjent fra gammelt av som
ett sted hvor de rike reise for
helbredelse fra
lungesykdommer - de betalte i
dyre dommer for luksus og
tvilsomme behandlinger - men
dette kan reiselederen fortelle
deg mer om underveis.
Og som mange andre steder i
Sveits har økonomi en sentral
rolle i Davos hvor blant annet
Verdens økonomiske samfunn
har sine årlige møter.

Bern
Bern er hovedstaden i Sveits,
men visste du at gamlebyen
her ligger på en 50 meter høy
hesteskoformet klippe?
Bortsett fra at vi nå befinner oss
i midten av Sveits så er byen
kjent for sin trebro.

Etter frokost venter en ny og spennende dag, naturen
forandrer karakter og det vil være mye fint å hvile øynene på
gjennom bussvinduet i dag. Dagens mål er Silvretta Parkhotel
i den Sveitsiske byen Klosters hvor vi sjekker inn for 3 netter.
På veien til vårt hotell passerer vi steder som Würzburg ,
julebyen Rothenburg ob der Tauber og Ulm, vi gjør også en
liten svingom innen Liechtenstein før vi entrer landegrensen
til Sveits og fortsetter frem til vårt koselige hotell. Flere
pauser underveis.Felles middag om kvelden.

Dag 4 - 5: Klosters med utflukter
To hele dager har vi til disposisjon her i Klosters, tiden kan
brukes på egenhånd eller du kan velge å bli med Kjetils
Bussreiser på lokale utflukter til blant annet Europas
høyestliggende by Davos som vi finner 1560 m over havet.
Felles middag på hotellet hver kveld.

Dag 6: Klosters - Bern
Etter to herlige dager med frisk fjell luft her i Klosters
fortsetter vi på det Sveitsiske eventyret og i dag går turen til
vakre Bern. Men på veien dit starter vi formiddagen med en
liten båttur på Vierwalderstättersee fra Küssnacht til nydelige
Luzern hvor vi gjør en lengre pause ved ankomst. Tid på
egenhånd til å kjøpe seg litt lunsj eller rusle rundt å bli
bergtatt av byen. Videre går turen frem til hovedstaden og
Hotel Ambassadør for middag og overnatting.
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Reisefakta:
* Bussreise
* Båtreise Gøteborg - Kiel t/r
med plass i innvendig dobbel
lugar
* 7 hotellovernattinger med
plass i dobbeltrom
* 9 frokost
* 9 middag
* Båttur på Vierwaldstättersee
* Besøk i nydelige Luzern
* Besøk, omvisning og
prøvesmaking av ost på
Emmentaler Schaukäserrei
* Togtur, omvisning og
prøvesmaking av 3 typer vin i
Dambach-La-Ville i
Frankrike
* Reiseleder
Tillegg:
Enkeltrom kr. 2790,( begrenset antall enkeltrom )
Utvendig lugar på Stena: Kr
350, pr pers når to deler
Utflukter:
Davos kr. 300,- pr pers
Guidet rundtur i Bern kr.300
pr pers

Dag 7: Bern - Mulhouse med opplevelser
Etter frokost er det mulighet til å delta på en guidet rundtur med
lokalguide her i Bern før vi sjekker ut, plasserer bagasjen i bussen
og har litt fritid i byen for lunsj, shopping med mer. Vi møtes til
avtalt tidspunkt og sted for å vende hjulene mot Frankrike og
Mulhouse. Få kilometer utenfor Bern gjør vi en stopp på
Emmentaler Schaukäseri hvor vi blir guidet rundt i en virituell
verden som ender med prøvesmaking av sveitsisk ost. Middag og
overnatting på Best Western Au Cheval Blanc Mulhouse Nord.

Dag 8: Mulhouse - Leverkusen
Hva kan vel passe bedre enn å starte våre kjøre dag fra Mulhouse
til Leverkusen med litt prøvesmaking av prøvesmaking av vin. Vi
gjør ett besøk på Ruhlmann Jean-Charles et fils hvor det blir
rundtur med tog inkl besøk i vinkjelleren, på vinmarkene samt
prøvesmaking. Videre over grensen til Tyskland for middag og
overnatting på Lindner Hotel Bay Arena.

Dag 9: Leverkusen - Kiel
Etter frokost setter vi kursen mot Kiel hvor Stena Line ligger og
venter på oss. Vi møtes til felles buﬀet middag ombord mens vi
ser tilbake på flotte og innholdsrike dager.

Dag 10: Gøteborg - Østlandet
Etter frokost ankommer vi Gøteborg klokken 09.15. Vi tar plass i
bussen og kjører E6 tilbake mot Norge. Stopp underveis med
mulighet for lunsj. Alle er hjemme igjen i løpet av kvelden.

