En reise gjennom hvitvinland
- en sprudlende klassiker
En av de mest sikre klassikerne går til den grønne Rhindalen, der vannet, vinen,
gleden og sangen renner i en vakker blanding. Ved Rhinens bredder får du oppleve
at tiden kan stå stille. Her finnes en røverbarons slott på hver eneste topp og tinde.
Vingårder som klamrer seg fast i de stupbratte skråningene og vinranker som snor
seg rundt vinstokkene så langt øyet kan se. Vi oppholder oss i sjarmerende og
gjestfrie Rüdesheim. Sagnet om Loreleiklippen er kjent for mange og dette får vi høre
mer om. Vi forlater ikke området før vi har fått smakt på flere av de kjente vinsortene.
En reise du garantert lengter tilbake til.
Dag 1. Hjemsted – Oslo
Vi kjører til Oslo og Color Lines terminal for
innsjekk med overfart til Kiel. Om bord kan vi
benytte oss av skipets mange fasiliteter før vi
samles til felles middagsservering. Resten av
kvelden hygger vi oss i lag.
Dag 2. Kiel – Rüdesheim
Frokost om bord. Vi samles i bussen og setter
kursen sørover. Vi kjører forbi kjente byer som
Hannover, Kassel og Wiesbaden før ankomst
Rüdesheim. Etter at vi har fått tildelt våre rom
samles vi til middagsservering på hotellet. Om
kvelden anbefaler vi en spasertur i Drosselgasse før vi går til ro.
Dag 3. Båttur på Rhinen
Vi spaserer ned til en av de store Rhindamperne som skal ta oss med på en flott
båttur langs de mest naturskjønne og
romantiske partier av Rhinen. På begge
sider av elven ser vi vinrankene som
snor seg om vinstokkene, og de mange
borger og ruiner som har sin historie fra
fordums tider. Under turen får vi se flere
borgruiner som ligger langs elven, bl.a.
”Burg Rheinstein”. Er det lavvann vil vi
kunne se de syv ”Jungfrauen”, små øyer
i elven. Vi passerer den kjente
Loreleyklippen hvor den skjønne Loreley
satt og lokket sjøfolk i en våt grav med
sin forføreriske sang. Ankomst
Lorelaybyen St. Goarshaysen hvor
bussen venter. Tilbake i Rüdesheim er
ettermiddagen til fri disposisjon.

Dag 4. Moseldalen
I dag tar vi turen til Moseldalen. Med sitt utspring
høyt oppe i Voges-fjellene i Frankrike, danner
Moselelven grensen mellom Tyskland og
Luxemburg. Her er hver eneste kvadratmeter av de
bratte dalsidene, på hver side av Mosel, dekket med
skog og stolper som skal holde vinrankene oppe. De
idylliske småbyene ligger tett i tett. Besøk hos en
ekte baron, Alfred Port, i hans residens hvor vi får
prøvesmake forskjellige viner med anledning til å
kjøpe produktene. Tilbake i Rüdesheim sent på
ettermiddagen.
Dag 5. Dagen er din
Rüdesheim ligger vakkert til, omgitt av vinmarker. Byen er kjent for sin herlige
feststemning med musikk og dans, og det opplever du best langs den koselige
Drosselgasse hvor vinstuene ligger tett. En fantastisk dag hvor du slapper av i
sentrum, eller besøker noen av de spennende musèene i byen.
Dag 6. Rüdesheim – Kiel
Vi takker for oss og setter kursen raskeste vei til Kiel med alle nødvendige stopp
underveis. Ved ankomst Kiel kjører vi til Stena Lines terminal for innsjekk med
middagsservering om bord.
Dag 7. Gøteborg – Hjemsted
Frokost om bord før ankomst Gøteborg. Vi samles i bussen og setter kursen tilbake
til vårt hjemsted med flere stopp underveis etter noen minnerike dager i Rhindalen.
REISEFAKTA:
7 dagers tur
Avreisedato: 21.08
Pris pr. person kr: 8.795.Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Color Line Oslo – Kiel inkludert 1 middag, 1 frokost
 4 Hotellovernattinger, i Rudesheim inkludert 4 middager, 4 frokoster
 Båttur på Rhinen
 Vinsmaking hos Alfred Port
 Stena Line, Kiel – Gøteborg inkludert 1 middag, 1 frokost
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.860, Singellugar kr.500,Påstigningsrute:
L - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

