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VINER OG BÅTTUR I VAKRE MOSELDALEN

FRANKENLAND med smak av øl og vin

Tur 31

Tur 32

Avreisedato: 4.9
Avreisetidspunkt: Alt.1,  side 2
Prisen inkluderer:
• Color Line Oslo - Kiel tur/retur
• 5 hotellovernattinger
• 3 lunsj
• 5 middag
• Båttur Mosel
• Besøk på Rreichsburg i Cochem
• 2 vinprøvinger

8 DAGER kr 10.450,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.100,-
Tillegg singellugar tur/retur kr 900,-
Tillegg lugar med vindu tur/retur kr 400,- per person

Reisen går til Moseldalen der vi bor i den 
velkjente og trivelige småbyen Bernkastel-
Kues, sentralt i vindistriktet Mittelmosel. 
Byen har mange bindingsverkshus, smale 
gater og mindre torg. En bro over Mosel 
forbinder de 2 bydelene. Vi skal bo sentralt 
i byen og vi starter med vinsmaking av de 
berømte moselvinene hos en svensktalende 
vinbonde på Weingut Port-Kropf.

Fra vårt hotell er det kort veg til de fleste 
utfluktsmål. En dag kjører vi langs Mosel 
ned til Cochem hvor vi besøker slottet 
Reichsburg som ligger høyt med flott 
utsikt utover Moseldalen. Etter lunsj på 
slottet blir det en båttur på Mosel som 

slynger seg mellom vinrankene og en 
rekke vakre småbyer.

Vi tar også en utflukt til Tysklands eldste 
by Trier som ble grunnlagt i år 16 f.Kr. 
Her ser vi på flere romerske minnesmer-
ker som står på Unescos verdensarvliste. 
På ettermiddagen besøkes vingården 
Weingut Georg Fritz von Nell.

Det blir også god tid på egen hånd i Bern-
kastel-Kues. Vi benytter Color Lines ferjer 
mellom Oslo og Kiel begge veger. Mellom 
Kiel og Moseldalen får vi også oppleve 
andre deler av Tyskland med en over-
natting hver veg.

Cochem

Bernkastel-Kues

Würzburg Bocksbeutel, Franken
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FRANKENLAND med smak av øl og vin Tur 32  

Tur 33  BAYERN med Oktoberfest og München

Bayern er Tysklands sørligste delstat 
og den grenser mot Østerrike og alpe-
ne i sør. Dette gir et fint landskap med 
frodige marker mot høye fjell.  I Bayern 
finnes også flere borger og slott som kan 
besøkes. På denne turen tar vi fly sørover 
til München. Vi besøker München som 
er kjent for sin Olympiastadion fra 1972 
og det flotte Rådhuset på Marienplatz i 
sentrum. Vi tar en dag til Thersienweise 
hvor det årlig Oktoberfesten finner sted. 
Her er det musikk, sang og dans og mye 

god mat og drikke i store telt som gir 
hyggelig atmosfære og stemning. Vi skal 
bo i en mindre by, Oberaudorf, på grensa 
til Østerrike. Vi tar også utflukter i
alpelandskapet. En dag til Garmisch-
Partenkirschen, Oberammergau og slottet 
Linderhof. Det blir også en utflukt med 
båttur på Achensee i Østerrike.

Vi kjører buss nordover i Tyskland og 
overnattter i Ulm og Hildesheim før vi 
tar Color Lines ferje fra Kiel til Oslo.

Avreisedato: 18.9
Prisen inkluderer:
• Fly Værnes - München
• Color Line Oslo - Kiel
• 6 hotellovernattinger
• 7 frokost
• 2 lunsj
• 7 middag
• Båttur Achensee

8 DAGER kr 9.880,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.380,-
Tillegg singellugar kr 450,-
Tillegg lugar med vindu kr 200,-  per person

Avreisedato: 31.7
Avreisetidspunkt: Alt. 1,  side 2
Prisen inkluderer:
• Color Line Oslo - Kiel tur/retur
• 5 hotellovernattinger
• 8 frokost
• 1 lunsj
• 7 middag
• 3 vinprøvinger ved Main
• 1 ølprøving i Bamberg

8 DAGER kr 10.900,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 1.960,-
Tillegg singellugar tur/retur kr 900,-
Tillegg lugar med vindu tur/retur 400,- kr  per person

I Bayerns nordvestre hjørne ligger 
Franken eller også kalt Frankenland. 
Her fremstilles noen av Tysklands beste 
viner. De er kjent for sin tørre og ofte litt 
jordaktige karakter og at de tappes på 
spesielle flasker. Flaskene kalles Bocks-
beutel og har en karakterstisk rund og 

flat form. Området er også kjent for å 
ha mange ølbryggeri, ca. 300. Vi besøker 
byen Bamberg hvor det ligger 9 bryggeri. 
På reisen vil vi få mulighet til å smake og 
kjenne ulike sorter vin og øl fra området.

Vi bor i den vakre barokk- og universi-
tetsbyen Würzburg som er omgitt av 
vinberg ned mot elva Main. Byen er kjent 
for sine historiske kriker og brua Alta 
Mainbrücke over Main. En lokal guide 
vise oss rundt i gamlebyen og vi besøker 
2 vinkjellere. Bamberg er kjent for sitt 
røkte øl, Rauchbier. Vi foretar ølprøving 
i byens eldste bryggeri, Klosterbraü fra 
1533. Langs Main ligger flere pittoreske 
vinbyer og vi besøker Volbach. Vi besøker 
også middelalderbyen Rothenburg ob der 

Rådhuset i München

Tauber som ligger like sør for Würzburg. 
Vi benytter Color Lines ferjer mellom 
Oslo og Kiel begge veger.

Garmisch-Partenkirschen

Achensee


