
                                          
Moselvin o Stadsfest 23/8 – 30/8 8 dagar 

Luxemburg även kallade staden med tusen broar är vårt mål, Under 20 dagar varje år hålls 

stadsfesten Scheuberfour på den centralt belägna festplatsen, en stadsfest med minst sagt 

lång historia. Idag är det ett nöjesfält för alla åldrar med mat, dryck och fest för den vuxna 

publiken. Den luxemburgska delikatessen Gromperekichelcher, potatispannkakor, är 

populära och att svinga en bägare på Bayern Festhalle ett måste. Staden Luxemburg är idag 

en spännande kombination av gammal historisk bebyggelse och modernt finanscentrum. De 

många broarna går över floden Lazette, som ringlar sig fram genom staden, men förbinder 

även stadsdelarna på höjderna mellan dalsänkorna. På vägen till Luxemburg stannar vi 2 

nätter i den mysiga orten Cochem som ligger intill floden Mosel, Här har vi hela dagen på oss 

att flanera runt i dom smala gränderna bland vackra korsvirkeshus, medeltida torg eller 

sitta på en vinestube längs strandpromenaden och se alla pråmar som kommer på floden.  

Tisdag: Tidig start från Örebro och via båtar i Helsingborg och Rödby är vi i Tyskland på em.  

Vårt mål Bremen når vi på kvällen där vi checkar in på Atlantic Hotel Universum gemensam middag på hotellet.  

Kanske lite samvaro i hotellets bar kan vara trevligt innan sängen lockar efter en härlig dag i bussen.  

Onsdag: Efter riklig tysk frukost stiger vi åter ombord på vår buss för vidare färd mot Cochem. Vi kommer fram tidig em. Här 

checkar vi in för 2 nätter på Hotel Noss. Hotellet ligger intill floden och med mängder av restauranger och vinbarer alldeles 

utanför. Egen tid på eftermiddagen innan vi träffas och äter middag på hotellet. 
Torsdag: Efter en god nattsömn och frukost finns tid för dom som vill följa med upp till borgen och titta på vidunderlig utsikt 

över floden, det finns även möjlighet att ta linbanan Cochemer Sesselbahn upp till en annan utsiktsplats också med fantastisk 

utsikt över byn och floden. På eftermiddagen träffas vi för att gå på vinprovning hos Weingut J. Koll & Cie, efter provsmakat 7 

viner ”vinglar” vi åter till hotellet för gemensam middag. 

Fredag: Efter frukost står bussen startklar utanför hotellet och färden går längs slingrande Mosel kantad av branta vinsluttningar 

mot Bernkastel-Kues, fri tid att flanera i dom mysiga gränderna, shoppa och egen lunch innan vi kör vidare till Luxemburg. Här 

checkar in för 3 nätter på Hotel Parc Plaza. Middag på hotellet.  

Lördag: Efter frukost möter lokalguide upp, visar och berättar om sin stad och land Luxemburg. Eftermiddagen och kvällen är 

sedan fri för egna upptåg på stan och festplatsen där bl.a. Bayern Festhalle har sitt tält på plats, här spelas ”umpabumpa” och tysk 

schlager medan ölen dricks i stora sejdlar givetvis finns här andra alternativ vi är ju i vinland.  

Söndag: Efter frukost ska vi på museum, guidad tur på Schengen museum inkl. ett glas vin (vi är ju i vinland) Här får vi en 

inblick i Schengenavtalet. också lära oss mycket om Europas historia. Efter lunch väntar en timslång båttur som tar oss förbi en 

mängd vackra sevärdheter, inklusive de äldsta slotten i Moselregionen, den enda småbåtshamnen i Luxemburg, vingårdar, 

naturreservatet "Haff Remich" och mycket, mycket mer. Med ett glas Luxemburg Qualitätswein, eller en kopp kaffe och en kaka, 

kan du njuta av lugnet och tystnaden på soldäcket. Efter båtfärden är det dags att prova vin igen, 4 sorter på Pundel-Hoffeld i 

Luxenburg. (vi är ju i vinland) På kvällen äter vi åter gemensam middag på hotellet, för de som orkar fortsätter sedan kvällen där 

vi slutade kvällen innan på festplatsen med ”umpabumpa”. 

Måndag: Efter frukost checkar vi ut och kör till staden Trier som är en av Tysklands äldsta städer, mer får vi höra av 

lokalguiden som möter upp oss och visar sin stad. Eftermiddag i bussen innan vi checkar in på Hotel am Schloss Ahrensburg strax 

norr om Hamburg. Efter gemensam middag på hotellet somnar vi gott efter händelserika dagar i vinland. 

Tisdag: Frukost och via tysk gränshandel kör vi genom Danmark hemåt. Tack o hej med ljuva minnen i bagaget. 

 

Pris: 9 400 :-  
Allt detta Ingår: 

Resa med vår bekvämaste turistbuss 

Båtresor, vägavgifter,  

7 nätter del i dubbelrum med frukost, 6 middagar, 

Samtliga utflykter, vinprovningar 

  

Tillägg:  

Enkelrum 1 750 :-                                                               

 


