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Moseldalen – upplevelseresa 9 dagar

Temat för denna resa är Moseldalen samt drycken vin.
Vi åker till Enkirch som ligger vid floden Mosel (ca 9 mil söder om Koblenz där Mosel och Rhen möts).
Där bor vi 6 nätter (dvs hela vistelsen vid Mosel) på Weinhotel Steffensberg, som vi har som bas för
våra utflykter och aktiviteter. Övernattningar utefter resvägen på ner- och hemresa.
Vi kommer att besöka flera vingårdar och prova deras viner. Vi kommer att åka med bussen i
vindistrikten så du får se miljön och dess speciella karaktär. Vid besöken på vingårdarna ges tillfälle
för att köpa av deras produkter. Vi besöker Zell, Trier, Piesport mm där det kommer att finnas egen tid
för att promenera, fika och shopping mm. Båttur på Mosel ingår samt en hel del olika
sevärdheter/upplevelser.
I programmet ingår också en del korta vandringar/promenader. Det kan vara skönt med lite frisk luft
och man får en bättre upplevelse av landskapet och naturen. Det handlar om enkla promenader på
bekväma promenadvägar.
Detaljerat dagsprogram, se nedan.
Avresa 24 september 2022, Sätila 07:00, Kinna 07:20, Varberg Nord 08:05
Andra påstigingsplatser utmed resvägen efter särskild överenskommelse, anpassat till deltagarna.
Pris/person:
10 700:- Tillägg för enkelrum 1400:- Anmälningsavgift 1500:I resans pris ingår bl a:
• Samtliga resor med bussen inkl färjor
• Boende i dubbelrum 8 nätter.
• Middag 8 dagar. Dryck ingår inte i måtiderna, denna betalas av resenären på plats.
• 3 st vinprovningar med möjlighet till inköp på samtliga ställen
• Båttur på Mosel
• Utflykter till bl a Trier, Zell, Piesport
• Flera olika sevärdheter och upplevelser, se detaljerat program nedan
• Reseledare Sture Johansson/Lena Grönlund, Vinguide Stig Bertilsson
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Dag 1 Lördag 24/9
Avresa tidig morgon och upplastning av resenärer utefter resvägen. Slutlig avresetid meddelas vid
anmälan eller när resegruppen är klar. Sedan färdas vi söderut via RV41 och E20 till Helsingborg där
vi tar färjan över till Helsingör. Där fortsätter vi söderut genom Danmark till Rödby och åker med färjan
över till Puttgarden. På färjan finns det tid för att äta lunch.
På kvällen anländer vi till vårt övernattningshotell Wyndam Garden Kassel, där vi äter middag.
Dag 2 Söndag 25/9
Frukost på hotellet och sedan sätter vi oss på bussen och åker vidare mot vårt mål för resan, Enkirch
vid floden Mosel.
Vi stannar med jämna mellanrum och sträcker på benen och samtidigt ges möjlighet till fika och lunch.
Ankomst till Enkirch tidig eftermiddag och inkvartering på vårt boende, Weinhotel Steffensberg. När vi
kommit i ordning på rummen så blir det förhoppningsvis lite tid över för att ta en första egen titt på
omgivningarna innan det blir gemensam middag.
Dag 3 Måndag 26/9
Den här dagen stannar vi i Enkirch där vi bor. Runt byn finns ett flertal vandringsleder med vackra vyer
över vinodlingarna och omgivande landskap. Vi väljer en vandring anpassad till deltagarnas önskemål
om längd och svårighetgrad. Ryggsäck med lite vätska, vatten eller vin, och kanske något att tugga på
kan vara bra att ha med sig. För resenärer som inte vill vandra finns möjlighet att på egen hand
besöka sevärdheter i själva byn.
Under eftermiddagen besöker vi Weingut Martin Bautz, som ger oss en vinprovning och möjlighet att
köpa hans viner. Gemensam middag på kvällen.
Dag 4 Tisdag 27/9
Dagens utflykt går till Trier. Vi färdas över Hochmoselbrücke, en fyrfilig landsvägsbro över Moseldalen,
som öppnades i november 2019. Bron är 1702 meter lång och vägbanans höjd över Mosel är 158
meter. Trier är Tysklands äldsta stad och är rik på vackra miljöer och gamla minnesmärken. Vi vandrar
runt i staden på egen hand med ledning av karta och information som delas ut i bussen. Här ges
också tid att äta lunch. Hemfärden går längs floden, genom ett pärlband av pittoreska vinbyar.
Gemensam middag på kvällen.
Dag 5 Onsdag 28/9
Vi får en dag med tillfälle till svindlande upplevelser. Vi besöker hängbron ”Hängeseilbrücke Geierlay”,
som har en spännvidd på 360 meter och en höjd på upp till 100 meter över marken. Den är belägen
över en dalgång mellan byarna Mörsdorf och Sosberg några mil öster om Moselfloden. Det är upp till
var och en att antingen promenera över bron eller stanna med fötterna på marken och nöja sig med att
beskåda byggnadsverket. Bron byggdes för att bli en turistattraktion, och öppnades år 2015.
Vi fortsätter sedan till Zell, där vi har egen tid med möjlighet till lunch. Dagen avslutas med vinprovning
hos Weingut Hallenbach i Zell. Gemensam middag på kvällen.
Dag 6 Torsdag 29/9
Idag besöker vi byn Piesport, som ligger en bit söderut längs Moselfloden. Här finns ett av de högst
klassade vinlägena i Moseldalen, ”Piesporter Goldtröpfchen”. Vi besöker Weingut Reuscher-Haart,
och får en vinprovning med efterföljande möjlighet att köpa viner ur sortimentet. Efter provningen ges
tid att se sig om i byn, och därefter går bussen till Bernkastel. Vid tretiden går vi ombord på en flodbåt
och efter drygt två timmar går vi iland i Enkirch där vi bor. Gemensam middag på kvällen.
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Dag 7 Fredag 30/9
Idag går bussen norrut från vårt hotell i Enkirch. Vi besöker familjen Schlagkamp-Desoye i Senheim.
Där finns ett vinmuseum med samlingar av historiska föremål och uppbyggda miljöer som visar hur
vinodlingen och vinframställningen har utvecklats genom seklerna i Moseldalen. Man bedriver också
själva vinproduktion, och det finns naturligtvis möjlighet att handla i deras butik. Efter museebesöket
fortsätter vi till Beilstein där vi tar oss upp till Burg Metternich. Stora delar av borgen har förstörts i olika
krig, men ett av borgens torn är bevarat och därifrån har man en vidsträckt utsikt över Moselfloden. På
borggården finns en servering som har en rikhaltig meny med olika drycker, bakverk och maträtter. Vi
njuter av utsikt och vin, och tar sedan bussen tillbaka till Enkirch. Gemensam middag på kvällen.
Dag 8 Lördag 1/10
Tidig frukost och därefter så lastar vi bussen och åker hemåt.
Slutmålet för dagen är Gasthof Meetz nära Puttgarden där vi äter en gemensam middag på kvällen.
Dag 9 Söndag 2/10
Efter att vi ätit frukost på vårt hotell så fortsätter vi hemresan. Vi tar färjan via PuttgardenRödby,därefter Helsingör-Helsingborg. Innan vi kör ombord på färjan i Puttgarden ges det tillfälle för
lite bordershopping, hur mycket beror på antalet vinflaskor som inhandlats i Tyskland. På färjan kan
det vara lämpligt att äta lunch. Därefter fortsätter vi norrut genom Danmark till Helsingör där vi tar
färjan till Helsingborg. Vi kommer hem framåt kvällen och släpper av resenärerna förhoppningsvis
fyllda med upplevelser från resan.
Övrigt
OBS!! Se till att ha med kontanter på resan. Vissa av vingårdarna tar endast kontant betalning och
då är det enda sättet om du vill köpa med dig av deras produkter. Det finns givetvis uttagsautomater i
byarna om du behöver mera pengar.
Exakta tider för utflykter, måltider mm meddelas dag för dag under resan.
Bra att ha med på resan:
Ryggsäck, Termos (ifall man vill ta med fika vid utflykter), Gåvänliga skor/kängor
Välkommen på resan!!
Anmälan till:
Sture Johansson
070-593 72 76
btr@telia.com
www.btrresor.se

Frågor om programmet:
Stig Bertilsson
0301-401 07, 070-742 75 26
stig@gunlered.se
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