Hotel

Haus Oberwinter
Am Unkelstein 1a
D-53424 Remagen
Tlf: +49.2228.600.400
Flot hotel med 60 værelser, hvoraf 18 er velegnede til kørestolsbrugere.
Flere hoteloplysninger på: www.haus-oberwinter.de

Rhinen
3. til 9. September 2018

Pris pr. person kr. 6.775,Rejsens pris inkluderer:
Kørsel i moderne liftbus, bemandet med 1 erfaren chauffør
Udflugtskørsel som beskrevet i programmet
Sejltur på Rhinen
Besøg på fæstningen Ehrenbreitstein
Vinsmagning
6 overnatninger på Haus Oberwinter
Indkvartering i delt dobbeltværelse med douche/toilet
Halvpension fra 1. dags aften til 7. dags morgen
Moms og vejskat samt bidrag til rejsegarantifonden
Eneværelsestillægget er kr. 600,-

Pris
kr. 6.775,flere detaljer på
bagsiden

- smag for romantik

Der er så smukt ved Rhinen; floden
slynger sig gennem landskabet!
Klipper og vinmarker danner
flodbredderne og om hvert et hjørne
dukker en malerisk landsby op eller
en dramatisk borg på toppen af
klippen

Rhinen har i mange år været et af danskernes foretrukne rejsemål. Det ligger inden for en
overkommelig afstand og så er der smukt! Vinmarker og bindingsværkshuse i små
romantiske landsbyer. Strækningen fra Mainz til Bonn oser af tysk borgromantik og
danner en smuk ramme om rejsen til Rhinen.
Mandag, 03.09.18
Turen starter tidligt ud og turen går over Fyn og gennem Jylland mod
Tyskland, hvorefter vi kører i sydlig retning mod Rhinen. Vi ankommer
til Remagen først på aftenen til sen indkvartering og aftensmad.
Tirsdag, 04.09.18 Lørdag, 08.09.18
Dagene ved Rhinen giver anledning til såvel afslapning som oplevelser.
På udflugterne kommer vi rundt i de smukke landskaber og de mange
charmerende byer. Rüdesheim er vel nok den mest berømte vinby ved
Rhinen her er Drosselgasse og de mange beværtninger omdrejningspunktet. Og forståeligt nok kan kampen mod/med de toppede brosten
resultere i en umådelig trang til et glas vin eller to på en af de mange
restauranter. I højderne bag Rüdesheim ligger mindesmærket
Niederwalddenkmal med en fantastisk udsigt

Vi tager en sejltur på Rhinen; strækningen fra Koblenz til Sankt
Goarshausen er en strækning med storslået udsyn til de smukke gamle
slotte og borge. Undervejs møder vi ganske sikkert også nogle af de
mange flodpramme, der sejler gods på strækningen fra Basel til
Rotterdam. Fra Sankt Goarshausen kører vi ad den stejle vej til den
sagnomspundne Loreley-klippe. Vi nyder den fantastiske udsigt og
herefter hjemtur gennem vinmarker og charmerende landsbyer.
Romerne bragte vinstokkene med til disse nordlige, indbydende
skråninger.
Turen skal også gå mod strømmen til Koblenz, hvor de to floder Rhinen
og Mosel løber sammen ved Deutsches Eck. Her symboliserer rytterstatuen af Kaiser Vilhelm I den tyske samling. Over Deutsches Eck
ligger den store fæstning, Ehrenbreitstein, der var en del af det samlede
forsvar af Koblenz. Gennem sin strategiske placering har fæstningen
altid haft en meget stor betydning og til dato er Ehrenbreitstein endnu
uindtaget.
Rhinen har bifloder og de mange skråninger i dalene har helt siden
romertiden indbudt til vinstokke og enhver lille by har en vinproducent
eller flere. Vi tager til vinsmagning, hvor vi opdager vinenes
mangfoldighed og får mulighed for at købe nogle af de spændende
vine fra Rhinområdet.
Søndag, 09.09.18
Efter morgenmaden går turen hjemad. Et dejligt ophold ved Rhinen
sluttes af med hjemturen og det hyggelige samvær i bussen. Vi kører
mod nord og gennem Jylland til Fyn og vore respektive hjembyer.

