
 
 
 

 

 
6-dagars resa till  

Rhendalen och Moseldalen  
 
 

Välkomna till vår 6-dagars bussresa som går till Tyskland och den vackra Rhendalen, med dagsutflykt 
även till Moseldalen. Under resans gång besöker vi två vinkällare, provsmakar vin, åker båttur på 
Rhen, ser hur den tyska konjaken Weinbrand blir till, åker linbana och njuter av vacker natur. Vi 
hoppas många kan ta några dagar ledigt och åka med oss till denna så vackra del av Tyskland. 
 
 

Dag 1: Vi åker söderut mot Tyskland och till Göttingen 
Avresa från era hemorter söderut till Helsingborg och Scandlines färja över Öresund. Från Helsingör fortsätter 
vi förbi Köpenhamn mot Rödby. Här avgår färjan mot Tyskland till Puttgarden. Färjan tar 45 min, och ombord 
får vi möjlighet att äta lunch på egen hand, och även handla förmånligt i butikerna. Därefter kör vi ut på de fina 
tyska motorvägarna som snabbt tar oss förbi Lübeck, Hamburg och Hannover. Vid 19-tiden checkar vi in på 
Best Western Hotel Ropeter i Göttingen. Efter en lång dag ser vi nu fram emot middagen på hotellet. 
  

Dag 2: Till Rüdesheim 
via båttur på Rhen 
Frukost på hotellet innan 
vi fortsätter söderut mot 
Rhendalen. Dagens 
etapp går på såväl 
motorvägar som på 
mysiga småvägar. Vid 
lunchtid ser vi de första 
vyerna av floden Rhen, 
som ståtligt slingrar sig 
norrut på sin färd genom 
Tyskland till Holland, där 
den sedan rinner ut i 
Nordsjön. Första stopp 
vid Rhen blir att åka upp 
till den berömda 
Loreleyklippan, där det 
finns restaurang och gott 
om vyer för ett foto eller 
två. Vi går därefter 
ombord på en av de 
många flodbåtarna, som 
under tre timmar tar oss 
sista biten fram till 

Rhendalens pärla – Rüdesheim. Från båtens soldäck ser vi de många medeltida borgruinerna  
som kulisser i en klassisk riddarsaga! Alla har sin egen historia från flera hundra år bakåt i tiden, och i 
flodbåtens högtalare guidas det på flera språk, men tyvärr inte på svenska. Bussen kör landvägen fram till 
hotellet med vårt bagage, medan vi promenerar sista biten från kajen i Rüdesheim till vårt hotell Lindenwirt, 
som ligger mitt inne i centrum, precis vid den kända Drosselgasse. Här skall vi bo i tre nätter, och vi önskas 
välkomna av Marlene Breuer med personal. Kvällens middag är i hotellets trevliga restaurang, där även 
orkester spelar upp till dans lite senare! 
 
Dag 3: Rhendalen 
Efter sovmorgon på hotellet väntar frukost på oss. Det mesta av dagen är avsatt till olika aktiviteter i 
Rhendalen. Staden Rüdesheim med omnejd togs 2002 upp på listan över Unesco’s världskulturarv. Vi börjar  
 



 
dagen med att ta linbanan som går över vinodlingarna upp till monumentet Niederwald Denkmal, med vacker 
utsikt över Rhendalen. Om någon inte vill åka linbanan, kommer bussen att köra upp. Vi rekommenderar att 
promenera ner igen genom vinodlingarna, en mycket trevlig promenad!  Tag med bra promenadskor! Vid 14-
tiden gör vi ett besök hos Weinbrandtillverkaren Asbach Uralt. Weinbrand är den tyska motsvarigheten till 
konjak. Här får vi se en film om tillverkningen och kan handla till fabrikspriser. Vi rekommenderar även ett 
besök på Siegfried’s Mechanisches Musikkabinett, ett mycket intressant museum med gamla instrument 
(ingår ej i resans pris). Vid 17-tiden samlas vi för vinprovning i hotellets nyrenoverade vinkällare, där vi skall 
provsmaka Rhenvinerna. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet. Passa på att beställa 
”Rüdesheimer Kaffee” efter middagen, en av deras specialiteter (påminner om Irish Coffee). 
 
Dag 4: Vackra Moseldalens pärlor med vinprovning 
Efter frukost tar vi färjan över Rhen och kör både på motorvägar och på slingriga småvägar över Hunsrück-
höjderna till Moseldalen. Vi kommer först ner till en av Moseldalens pärlor - Bernkastel Kues. Här tar vi en liten 
promenad i den otroligt vackra stadskärnan. Vi kör därefter till Weingut Port-Kropf, där vår svensktalande 
vinbonde Alfred Port tar emot 
oss och guidar oss genom ett 
antal smakprov av viner från 
distriktet. Därefter kör vi på 
slingrande vägar längs Mosel 
till en annan pärla – Cochem. 
Här promenerar vi runt i den 
vackra stadskärnan med 
korsvirkeshus och mysiga 
butiker fram till kl. 16.00, då 
vi samlas för att fortsätta 
färden tillbaka mot 
Rüdesheim. Passa även på 
att promenera de ca 10 
minuterna upp till den vackra 
borgen Reichsburg, med 
underbar utsikt! På vår väg 
tillbaka till vårt hotell kör vi 
längs Mosel till Koblenz och 
därifrån längs Rhen. Väl 
tillbaka i Rüdesheim väntar 
kvällens middag i hotellets 
restaurang. 

    Loreleyklippan i Rhendalen  
 
Dag 5: Rhendalen, Köln och motorvägar norrut 
Efter frukost packar vi in våra resväskor i bussen och börjar vår hemresa. Första etappen går längs Rhen 
samma väg som vi kom med båt, men som vi nu får se från bussens fönster. Vi kommer snart till Koblenz och 

fortsätter norrut till 
Köln.  Här tar vi en 
längre paus för lunch 
på egen hand och 
kanske vill någon 
även ta de 509 
trappstegen upp i 
Kölnerdomens torn. 
Vi får även möjlighet 
till shopping på 
gågatan Hohe 
Strasse innan vi så 
småningom tar 
motorvägen genom 
Ruhr-området och 
kommer till Hann-
over, där vi checkar 
in på fina Hotel 
Holiday inn norr om 
staden. Vi avnjuter 
resans sista middag i  
hotellets restaurang 
innan vi somnar in 
på våra fina rum. 
 
 

Marktplatz i Bernkastel Kues, Moseldalen 



 
 
Dag 6: Tillbaka mot hemorten 
Vi serveras en tidig frukost och börjar hemresan på motorvägarna norrut förbi Hamburg och Lübeck. Vi 
kommer att aktiveras längs vägen hem med lite tävlingar och vi hoppas även på en och annan historia. I 
Heiligenhafen stannar vi till för inköp hos Calles eller Fleggaard innan vi tar färjan från Puttgarden till Rödby. 
Ombord passar vi på att äta lunch på egen hand. Vi kör sedan mot Köpenhamn och tar Öresundsbron mot 
Malmö innan vi ankommer våra hemorter ut på sena eftermiddagen eller tidiga kvällen. 
 
 

 
Reichsburg vid Cochem 

 
Pris:  
Beroende på antal i bussen. Vi skräddaryr resan just som du vill ha den och med det 
antal ni planerar att bli. Kontakta oss för offert! 
 
 
I priset ingår: 
- Bussresa i modern turistbuss enligt resebeskrivningen inkl. färjor och bro 
- En övernattning i dubbelrum på Best Western Hotel Ropeter i Göttingen inkl. middag och frukost 
- Tre övernattningar i dubbelrum på Hotel Lindenwirt i Rüdesheim inkl. middag och frukost 
- En övernattning i dubbelrum på Holiday Inn Hotel Hannover inkl. middag och frukost 
- Besök på Loreleyklippan och därefter båttur på Rhen mellan St.Goarshausen och Rüdesheim 
- Linbana från Rüdesheim till Niederwald Denkmal, enkel väg. Buss eller promenad ner igen. 
- Besök hos Weinbrandtillverkaren Asbach Uralt med film 
- Besök i Peter Ohlig’s vinkällare i Rüdesheim med vinprovning 
- Vinprovning i Moseldalen hos Weingut Port Kropf i Bernkastel Kues 
- Övriga utflykter och besök enligt programmet 
- EU-moms (resemoms)  

- Reseledare Anders Lien från Komfort Resor i Göteborg  
 
Resan kan köras: Året om, men perioden april – november är att föreslå. Rüdesheim är även att rekommendera 
under deras julmarknad som startar fredag innan 1:a advent. 
 
Researrangör: Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti 
vidkammarkollegiet. www.komfortresor.se  och www.kammarkollegiet.se/resegarantier   
 
 
 
 
 

http://www.komfortresor.se/
http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier


 
 
 
För mer information om olika sevärdheter på resan, kan ni via internet surfa in på följande sajter: 
www.parkhotel-ropeter.bestwestern.de  (första övernattningen i Tyskland) 
www.lindenwirt.com  (hotellet i Rhendalen)      www.k-d.com  (rederiet som erbjuder båtturen på Rhen) 
www.ruedesheim.de  (orten där vi skall bo)       www.asbach.de  (weinbrandfabriken) 
www.peter-ohlig.de  och www.drosselkellerei.de  (vinprovningen i Rüdesheim) 
www.siegfrieds-musikkabinett.de  (muséet med alla gamla musikinstrument i Rüdesheim) 
www.bernkastel-kues.de  och www.cochem.de  (de två orterna vi besöker i Moseldalen) 
www.burg-cochem.de  (den vackra borgen i Cochem – Moseldalen) 
www.weingut-port-kropf.de  (vinprovningen i Moseldalen) 
www.hannover-airport-holiday-inn.com  (sista hotellnatten i Tyskland) 

 
Den kända Drosselgasse i Rüdesheim 
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