Program Schwarzwald/Schweiz
1 oktober 2019

7 dagar

Dag 1. Avresa enligt tid på resebeviset. Vid Svartån strax före Mjölby stannar vi till för en kort toaoch bensträckarpaus. Vi fortsätter mot Motell Lagan där vi tar en något längre rast. Här blir
det möjlighet att inhandla en frukostsmörgås. I Helsingborg väntar färjan som ska föra oss över
till Helsingör på en 20 minuters färd. Vi kör cirka två och en halv timme genom Danmark och
då är det dags för nästa färjetur mellan Rödby och Puttgarden. Här finns möjlighet till en sen
lunch om man så önskar. Nu har vi ungefär två timmars körning kvar av dagens etapp innan vi
checkar in och äter middag på Hotell Leonardo i Stillhorn strax utanför Hamburg.
Dag 2. Efter frukost åker vi vidare på snabba Autobahn. Landskapet växlar karaktär under tiden som
vi på avstånd passerar storstäderna Hannover, Kassel och Stuttgart. Vi ser även en del av den
stora anläggningen i Sindelfingen som tillhör Mercedes-Benz. Framåt kvällen anländer vi till
Hotell Lindenhof i Bräunlingen som blir vår fasta punkt i 4 nätter.
Under dagen stannar vi på lämpliga ställen och rastar med jämna mellanrum.
Dag 3 Vid vår vistelse i Schwarzwald kommer vi att göra utflykter, där vi bl.a. bekantar oss med staden
Freiburg, gör ett besök vid den källa där Donau ”föds”, tar också en titt på Baden-Württenbergs
till
äldsta stad Rottweil.
Vi kommer också att åka genom ett mycket vackert landskap med vida vyer och de typiska husen
i Scwarzwalderstil som ofta är bruna och försedda med generöst tilltagna valmade tak.
En dag lämnar vi Schwarzwaldområdet och styr mot grannlandet Schweiz. Där besöker vi de magoch nifika Rhenfallen i Schaffhausen. Entré till fallen (5 Euro) ingår EJ i resans pris!
Luzern lockar med sin berömda Kapellbro, stadens mest kända sevärdhet vid Vierwaldstättersjön.
Tid för lunch blir det också i Luzern innan vi färdas vidare längs den idylliska sjöns stränder.
med I orten Küssnacht stannar vi till vid Astridkapellet. Ett minnesmärke över drottning Astrid av
Belgien, (f.d. svensk prinsessa) som omkom i en trafikolycka vid denna plats på 1930-talet.
Ett mycket vackert landskap passerar revy innan vi åter ansluter till motorvägen för att ta oss
dag 5. tillbaka ”hem” till Bräunlingen igen.
Dag 6. Efter frukost checkar vi ut och lämnar Schwarzwald. Raster kommer att göras på lämpliga ställen
under dagens lopp. På kvällen kommer vi till vårt Hotel am Schloss Ahrensburg som väntar med
middag och övernattning.
Dag 7. Vi intar frukost för att därefter åka mot Heiligenhafen. Här gör vi ett uppehåll hos Fleggaard innan
det är dags att fortsätta mot Puttgarden och färjan till Rödby. Fortsättningen blir som dag 1 men i
motsatt riktning förstås, innan vi åter når våra hemorter efter en spännande och intressant resa till
ett stycke tämligen okänt Tyskland.
Pris per person i dubbelrum: 8 695:Enkelrumstillägg:
1 200 :I resans pris ingår: Bussresa, färjor, alla vägskatter, halvpension dvs. frukost dag 2-7, middag
dag 1-6, alla utflykter, reseledartjänst, avbeställningsskydd samt paketresemoms.
Valuta Euro. Fungerar även i Schweiz.

