
RHEN- & MOSELDALEN 

Ett av Europas vackraste och intressantaste 

områden är floderna Mosel och Rhens under-

bara dalgångar. Den gröna Moselfloden sling-

rar sig i serpentiner förbi små pittoreska byar 

och branta vinberg. Den mäktiga Rhen flyter 

fram övervakad av ålderdomliga borgar. På 

höjderna tronar gamla riddarborgar och på 

sluttningarna klättrar vinrankorna i täta rader. 

Överallt finner vi små vinbyar med vindlande 

kullerstensgator som är kantade av korsvirkes-

hus samt många butiker och vinstugor. På den 

här resan avsmakar vi goda viner, besöker små 

trevliga byar och orter längs de båda floderna. 

Därutöver besöker vi Schloss Markburg samt 

njuter av underbara båtturer på floderna Rhen 

och Mosel.  Vi bor dels i vackra Cochem, vid 

Moselfloden samt på familjeägda Ringhotel 

Central, beläget mitt i Rüdesheim med närhet 

till Drosselgasse och floden.  

 

Dag 1  Mot Trelleborg 

Färden går söderut genom Sverige. Under da-

gen stannar vi för lunch och på kvällen anländer 

vi till Trelleborg för inkvartering ombord på TT-

lines färja. Middag ombord. 

  

Dag 2 Från Travemünde till Rüdesheim am 

Rhein 

Efter frukost kör vi söderut förbi städer som 

Hamburg, Hannover, Kassel och så småningom 

kommer vi till Frankfurt am Main, där vi tar av 

mot Wiesbaden. Här träffar vi på Europas viktig-

aste vattenväg, den mäktiga floden Rhen. Vi 

följer Rhen till Rüdesheim, som ligger på flodens 

östra sida. Staden är huvudort i vindistriktet 

Rheingau. Hit kommer turister från hela världen 

för att vandra i gamla gränder och uppleva den 

genuina miljön. Här finns gott om vin och natur-

ligtvis tar vi efter middagen en ordentlig titt på 

ortens ”huvudgata”, Drosselgasse. Gatan är 144 

m lång och kantas av vinstugor och lokaler med 

sång, musik och dans. Inkvartering två nätter 

med middag på mysiga och pittoreska Ringhotel 

central i centrala Rüdesheim. 62 mil 

 

Dag 3             Kryssning på Floden Rhen 

På förmiddagen går vi ombord på en flodbåt, 

”kastar loss” och följer den vackraste och mest 

romantiska delen av floden. Vinbergen sluttar 

mjukt ner mot floden och överallt ser vi de en 

gång i tiden så mäktiga borgarna. Precis där 

floden kröker svagt österut befinner sig Lore-

leiklippan. Poeten Heinrich Heine var bara 26 år 

och olyckligt kär i sin kusin Therese, när han 

skrev den berömda dikten om den vackra sire-

nen med sitt långa gyllene hår som lockar de 

förbipasserande båtarna ner i djupet. I St Go-

arshausen stiger vi av flodbåten och vår buss 

väntar på kajen. Vi åker högst upp på själva 

klippan och här har vi en fantastisk utsikt över 

Oberwesel och slottet Schönburg. Vi åker till-

baka till Rüdesheim för ett besök vid det ståtliga 

nationalmonumentet Germania, som blickar ut 

över dalen. Monumentet symboliserar  
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RESFAKTA 

Avresa:  25 sep—1 okt, 7 dagar 

 

 Pris: 9 850 kr 

I resan ingår: Bussresa, färja Trelleborg - Tra-

vemünde t/r, del i dubbelrum/hytt, sex frukost, 

sex middag, två vinprovningar, båtresor på 

Rhen och Moselfloden, entré med guide på 

Schloss Marksburg, vägavgift/skatter, resele-

dare. 

 

Tillval per person: 

Enkelrum/hytt 1 650 kr 

 

Valuta: Euro 

 

Logi: 

TT-line 

Ringhotel Central, Rüdesheim 

Hotel Karl Müller, Cochem 

  

Pass: Obligatoriskt med pass  när du åker ut i 

Europa. Kontrollera att passet är giltigt tills du 

kommer hem igen. 

 

 

 

 

Telefon 018-10 25 00  

www.hogbergsbuss.se 



återupprättandet av det tyska kejsardömet 

efter kriget 1870–71. Den som vill kan ta lin-

banan ner till centrum av Rüdesheim eller 

så går det bra att ta bussen ner. För den 

som inte önskar besöka Rüdesheims många 

butiker kanske ett besök i Siegfrieds 

Mechanisches Musikkabinett lockar. Mu-

seet ligger ett stenkast från Drosselgasse i 

Rüdesheim och är ett fantastiskt museum 

med små och stora mekaniska, 

"självspelande" musikinstrument. Innan vår 

middag på hotellet besöker vi en vinkällare 

där vi får information om vinets historia 

samt avsmakar fyra olika sorters vin. Efter 

middagen vill många av oss helt säkert 

pröva en Rüdesheimer Kaffee - Weinbrand 

och kaffe toppat med vispad grädde. Ca 4 

mil 

  

Dag 4 Via Schloss Marksburg till Cochem 

Efter frukost väntar återigen en spännande 

dag.  Vi följer floden Rhens romantiska 

sträcka till slottet Marksburg. Detta kejser-

liga 1200-talsslott som vilar på en höjd, stolt-

serar med att aldrig ha besegrats av fiende-

attacker, och står därmed oförändrad till 

grunden vilket är ovanligt i Rhendalen. Idag 

är slottet hemvist åt den tyska slottsför-

eningen, som skyddar och bevarar slott. Vår 

guide berättar om slottets långa historia och 

dess många tidigare invånare. Vi fortsätter 

till Koblenz där floderna Rhen och Mosel går 

samman vid det berömda Deutsches Eck. 

Här finns ett kolossalmonument över Tysk-

lands enande 1871 samt också en bit av 

Berlinmuren, symbol för återföreningen av 

Tyskland 1990. Vi viker av utmed Moselflo-

den som är känd som den buteljgröna floden 

som slingrar sig fram och bakom varje krök 

väntar nya vackra vyer. Här tycks vingårdar-

na klänga sig fast på de branta vinbergen 

och på bergsryggarna ligger de gamla bor-

garna.  Tidig eftermiddag kommer vi till 

Cochem och vårt fina hotell. I staden bor 

omkring 6 000 invånare och det är en myck-

et populär vin- och turistort med förtjusande 

små gränder och korsvirkeshus.  Middag på 

hotellet. Ca 12 mil 

  

Dag 5 Kryssning på floden Mosel 

Frukost innan vi går ombord på en av flod-

båtarna och färdas några timmar nedåt flo-

den. Mosel är ganska smal varför vi kommer 

nära de små städerna och byarna. Medan vi 

njuter av det vackra landskapet kan vi passa 

på att släcka törsten med ett kallt, gott Mo-

selvin. Vi passerar en av världens kanske 

brantaste vinodlingar, belägen mellan 

Bremm och Ediger-Eller. På Bremmer Cal-

mont lutar det hela 68 % och vissa partier 

måste skördas med stege. Traben-Trarbach, 

som så många andra orter längs Mosel, 

består av två delar på varsin sida om floden, 

en tvillingstad, med Traben på den västra 

stranden och Trarbach på den östra. På den 

ena sidan reser sig ruinen Grevenburg och 

på motsatta sidan den forntida fästningen 

Mont Royal. Bernkastel-Kues, även den här 

staden består egentligen av två gamla stä-

der Bernkastel och Kues. Bernkastel ligger 

på den östra sidan av floden och är den 

vackraste av de två. Staden är en riktig 

pärla med välbevarade korsvirkeshus, 

smala vindlande gränder och medeltida 

torg. Vi svenskar är ganska kända besökare 

i denna stad och säkert mer välkomna än på 

1600-talet då våra avsikter inte var lika fred-

liga. I Bernkastel-Kues besöker vi en mycket 

duktig vinbonde, Anton Zimmerman, där vi 

gör en avsmakning av Moselvinets ädla 

droppar. Vi vänder nu tillbaka till Cochem 

och vårt hotell för middag. Ca 7 mil 

  

Dag 6  Norrut mot Travemünde 

Efter frukost lämnar vi vårt hotell och vinom-

rådet för den här gången. Bussen tar oss 

norrut genom ett vackert kuperat landskap 

förbi Köln och Bremen. Under dagen gör vi 

lämpliga stopp för lunch och kaffe. På kväl-

len ankommer vi Travemünde och vår båt 

som avgår kl. 22.00. Inkvartering i högt be-

lägna hytter med dusch/wc. Middagsbuffé 

ombord kl. 20.00. 61 mil 

  

Dag 7 Från Trelleborg och Hemåt 

Vi äter tidig frukost ombord på färjan innan 

vi åter är i Sverige och fortsätter vår hem-

färd. Längs vägen stannar vi till för möjlighet 

till lunch, och beräknas vara åter på sen 

eftermiddag. 
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