Hotel Rheinstein

Alsace
Oplevelser og Vin

Rheinstrasse 20
D - 65385 Rüdesheim am Rhein
Hotel Husseren
Rue du Schlossberg
F - 68420 Husseren-les-Chateaux

29/7 - 5/8-2017

Hotel Schwalbennest
Pfarrwiesenweg 12-14
D - 36304 Alsfeld

Pris pr. person:

Incl. i prisen:

kr. 9.225,- i dobbeltværelse
kr. 1.250,- tillæg for eneværelse.
Bustransport iht. program, 7 x hotel ophold (3 i Tyskland),
7 x morgenmad, 8 x frokost incl. Vin, 7 x aftensmad med vin,
6 smagninger, morgenkaffe med 1 rundstk. og basse på
udturen, udflugter; sejlture, entreer, guide, skatter og
afgifter, rejsegarantifond.

Excl. i prisen: Hvad ikke er nævnt direkte under inkl., såsom øvrige
drikkevarer, entreer udover det programsatte, rejse– og
afbestillingsforsikring.

Hurtigst muligt til:
Lonni Rejser (mobil 2024 2481) eller på mail:
Lonni_rejser@christensen.mail.dk

Betaling:

Depositum kr. 1.000 pr. person ved tilmelding.
Restbeløbet 45 dage før afrejse.
Bankoplysninger: Reg.nr. 9828 Konto 8850292877
Husk at skrive navn og rejse ved indbetaling.

Teknisk arrangør:
Lauritzen Rejser
Rejsegarantifond #2553

Ret l ændringer forbeholdes.

E#2887 Lonni Rejser, Frankrig

Tilmelding:

Med

Tlf. 20 24 24 81

Tag med til Alsace og få en
masse gode oplevelser og
smagning af gode vine.
1. dag, lørdag d. 29.07.17:
Afg. kl. 05.30 fra Kulturcenter
Limfjorden Skive. Vi får kaffe og
1 rundstykke og basse i bussen.
Vi krydser grænsen og senere en
frokostbolle incl. vin ved bussen.
Videre til vores hotel, tjek ind
og aftensmad.

5. dag, onsdag d. 02.08.17:
Morgenmad, derefter udflugt med
dansktalende guide. Via vinruten til
Haut Koenigsbourg (middelalderborg).
Frokost ved bussen med vin. Senere
vinsmagning i Riquewihr (den kendteste
vinby på vinruten). Retur til hotellet. Vi
spiser aftensmad på ekstern restaurant.
Vinmarker i Rüdesheim

2. dag, søndag d. 30.07.17:
Morgenmad. Lidt tid på egen hånd inden vi
tager på sejltur med let frokost ombord.
Senere på eftermiddagen besøger vi en
vinbonde og får vinsmagning. Aftensmad
indtages på den berømte Drosselgasse.
3. dag, mandag d. 31.07.17:
Morgenmad, tjek ud og kl. 08.30 kører vi fra
hotellet. Frokost undervejs ved bussen inkl.
vinsmagning. Vi kører til Colmar, hvor der
bliver tid på egen hånd, inden vi fortsætter til
vores hotel. Tjek ind. Vinsmagning ”Le Garage de Luccas” (rødvine fra hele Frankrig)
Aftensmad på hotel.
4. dag, tirsdag d. 01.08.17:
Efter morgenmad tager vi på udflugt
med dansktalende guide. Vi kører via
vinruten til Kaysersberg. Dagen byder
på vinsmagning, frokost på bonde
herberg, ophold ved skyttegravsmuseum fra 1. verdenskrig.
Aftensmad på hotellet.

6. dag, torsdag d. 03.08.17:
Morgenmad. Vi kører til Strasbourg, hvor vi tager på en sejltur rundt ved
Europaparlementet. Senere er der frokost i den gamle bydel. Efter lidt tid
på egen hånd kører vi
retur til vores hotel. Sidst
på eftermiddagen er der
vinsmagning hos
vinbonde.
Aftensmad på hotel.

7. dag, fredag d. 04.08.17:
Morgenmad på hotel. Vi tjekker ud og tager afsked med hotellet for at
køre til vores overnatningshotel.
Undervejs er der frokost ved bussen med vin. Vi ankommer til hotellet,
tjek ind og aftensmad.
8. dag, lørdag d. 05.08.17:
Tidlig morgenmad på hotel. Vi tjekker ud og kl. 08.30 kører mod
Danmark igen. Vi holder frokost pause ved bussen med vin.
Ca. forventet hjemkomst til Skive kl. 21.00.

