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JUBILEUM

Alsace & Colmar
25th European Patchwork Meeting

European Patchwork meeting, som 2019 presenterar mässan för 25:e året i rad. Mässan
lockar varje år ca 22 000 besökare från hela världen. De fyra byarna, i Val d’Argent, förvandlas under några dagar, till konstgallerier där 1200 till 1500 textilarbeten återspeglar
gårdagens och dagens lapptäcken. Ett mecka för alla quiltintresserade!
båtsfärd ser vi vad staden har att erbjuda
under en dryg timmas färd. Vi fortsätter
söderut mot Colmar och följer delvis den
berömda ”Route des vins”. Vi stannar till i
Riquewihr där vi får möjlighet att avsmaka
och köpa vin. Här i Vogesernas sluttningar
ligger Colmar, som blir vårt hem i fyra nätter.
Vi checkar in på vårt centralt belägna hotell,
innan vi träffas för en promenad till fots till
”lilla Venedig” där vi ska äta en gemensam
trerättersmiddag på en trevlig restaurang.
Vår reseledare kommer under kvällen att ge
tips om restauranger och sevärdheter under
våra tre dagar i Colmar. [ 30 mil ]

Dag 1 Hemorten – Göteborg

Dag 4–6 Colmar och Patchwork mässa

Avresa tidig morgon västerut. Vi gör stopp längs
vägen för möjlighet till kaffe och lunch. Framåt
sen eftermiddag går vi ombord på Stena Lines
fartyg. Middagsbuffé ombord. [ ca 55 mil ]

Vi åker till Sainte-Marie-aux-Mines för att
besöka utställningarna. Mässan förekom
mer dessutom i ytterligare tre byar i dess
närhet. Bussen lämnar av oss på morgonen
och hämtar oss framåt kvällen. Man kan ta
sig mellan byarna med shuttle-bussar som är
gratis. I varje by hittar vi förutom mässförsälj
ning även små caféer och matställen.
Vi har även tid att utforska den charmiga
byn Colmar. Colmar är en stad utöver det
vanliga med sin välbevarade medeltida stads
kärna, ”Lilla Venedig” som utmärks av smala
kanaler och gamla korsvirkeshus. Här finns
även gott om vinstugor och restauranger.
Middagarna dag 4–6 intar vi på egen hand.

Dag 2 Kiel – Friedrichsdorf
På snabba motorvägar kör vi söderut genom
Hamburgs ytterområden, över den ljung
beväxta Lüneburgerheden, över Harzbergen
med dess underbart vackra böljande kullar
och idylliska småstäder förbi Kassel och når
på kvällen Friedrichsdorf där vi stannar för
middag och övernattning. [ 57 mil ]

Dag 3 Friedrichsdorf – Strasbourg – Colmar
Vi äter en stadig frukost innan det är dags att
sätta oss i bussen igen för att fortsätta resan
ner till Baden- Baden där vi korsar floden
Rhen och kommer in i Frankrike. Strax är vi
framme i Alsace huvudstad, Strasbourg med
sin 2 000-årig historia och många sevärd
heter såsom korsvirkeskvarteret ”Petite
France”, den gotiska katedralen Notre-Dame
och Europaparlamentet. Under vår kanal
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Dag 7 Colmar – Rüdesheim
Dagens mål är Rüdesheim, den mest berömda
av städerna i Rhenvinslandet och huvudort
i vindistriktet Rheingau. Vi bor på gemytliga
Hotel Central beläget i gamla delen av staden.
På sen eftermiddag kommer reseledaren att ta
oss med på en vinprovning där vi får avsmaka
fyra stycken goda Rhenviner, från torra till lite

sötare och efter besöket är det dags att ta oss
tillbaka till hotellet för en god middag. Efter
middagen vill många av oss helt säkert pröva
en Rüdesheimer Kaffee; Weinbrand och kaffe
toppat med vispad grädde. [ 27 mil ]

Dag 8 Rüdesheim – Kiel
Efter tidig frukost lämnar vi vårt hotell och vin
området för den här gången. Under dagen gör
vi lämpliga stopp för lunch och kaffe. Under
kvällen ankommer vi Kiel och vår båt som
avgår kl. 18.45. Middag ombord. [ ca 64 mil ]

Dag 9 Göteborg och Hemåt
Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi
åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd.
Längs vägen stannar vi till för möjlighet till
lunch, och beräknas vara åter på sen efter
middag. [ ca 55 km ]

FAKTA OM RESAN
AVRESA: 9 september, 9 dagar
PRIS: 10 690 kr
I RESANS PRIS INGÅR: Bussresa, del i

dubbelrum/hytt, färja Trelleborg-Trave
münde t/r, åtta frukost, fem middagar,
båttur i Strasbourg, färja Bingen, vinprov
ning Alsace och Rüdesheim, daglig trans
port t/r Colmar – Sainte-Marie-aux-Mines,
vägavgifter/skatter, reseledare.

TILLVAL: Enkelrum 2 590 kr
LOGI: TT-line

Mercure hotel Bad Homberg,
Friedrichsdorf
Hotel ibis Centre, Colmar
Central Hotel, Rüdesheim

PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
OBS: Entré till mässan köper du lättast via

www.patchwork-europe.eu. Det går också
att köpa direkt på plats.

