
EUROPEAN  
PATCHWORK MEETING 

Alsace har historiskt varit ett tysktalande 

område med franska influenser. 1919 återbör-

dades hela Alsace till Frankrike enligt freden 

i Versailles och är nu en provins i Frankrike. 

Detta framstående vindistrikt kombinerar 

med sin blandning av tysk och fransk kultur 

det bästa av två världar. Ett av de mer namn-

kunniga är Alsace som tillverkar ett av 

Frankrikes bästa viner. Området är också 

känd för sitt goda öl, sin fina choklad och 

smakrika ostar. Men vi är här av ännu en 

anledning, European Patchwork meeting. 

Mässan lockar varje år ca 22 000 besökare 

från hela världen. De fyra byarna, i Val d'Ar-

gent, förvandlas under några dagar, till 

konstgallerier där 1200 till 1500 textilarbeten 

återspeglar gårdagens och dagens lapptäck-

en. Ett mecka för alla quiltintresserade! På 

nerresan gör vi ett intressant besök i Rüdes-

heim, belägen vid den mäktiga floden Rhen 

och som är centrum för vintillverkningen i 

distriktet Rheingau. På hemvägen bekantar 

vi oss närmare med den vackra staden Hei-

delberg, belägen vid Rhens biflod Neckar.  

 

Dag 1 Hemorten - Göteborg 

Avresa på 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 46 mil  

Dag 2 Kiel - Rüdesheim 

På snabba motorvägar kör vi söderut genom 

Hamburgs ytterområden, över den ljungbe-

växta Lüneburgerheden, över Harzbergen 

med dess underbart vackra böljande kullar 

och idylliska småstäder förbi Kassel och når 

på kvällen Rüdesheim, den mest berömda av 

städerna i Rhenvinslandet och huvudort i vin-

distriktet Rheingau. Hit kommer turister från 

hela världen för att vandra i gamla gränder 

och uppleva den genuina miljön. Här finns 

gott om vin och naturligtvis tar vi efter mid-

dagen på hotellet en ordentlig titt på ortens 

”huvudgata”, Drosselgasse. Gatan är 144 m 

lång och kantas av vinstugor och lokaler med 

sång, musik och dans. Vi bor på populära 

Park Hotel belägen nere vid floden Rhen.      

64 mil 

 

Dag 3 Rüdesheim - Strasbourg – Obernai 

Vi tar det lugnt på morgonen och äter en sta-

dig frukost innan det är dags att sätta oss i 

bussen igen för att fortsätta resan ner till Al-

sace huvudstad, Strasbourg med sin 2 000-

årig historia och många sevärdheter såsom 

korsvirkeskvarteret ”Petite France”, den go-

tiska katedralen Notre- Dame och Europapar-

lamentet. Under vår kanalbåtsfärd ser vi vad 

staden har att erbjuda under en dryg timmas 

färd. Vi äter lunch på egen hand och fortsät-

ter till området Le Couronne DÓr  - 

Alsace och Rüdesheim  

RESFAKTA 

Avresa:  12 september, 9 dagar 

 Pris: 12 990 kr 

I priset ingår:  
- Bussresa 

- Del i dubbelrum/hytt 

- Färja Göteborg-Kiel t/r 

- Åtta frukost 

- Sex middagar 

- Båttur i Strasbourg 

- Vinprovning Alsace 

- Daglig transport t/r Obernai - Sainte-Marie-

aux-Mines (mässan) 

- Vägavgifter/skatter 

- Reseledare 

 

Tillval per person: 

Enkelrum 3 380 kr 

 

Logi: 

Stena Line 

Park Hotel, Rüdesheim 

Hotel Le Colombier, Obernai 

Hotell Best Western, Baunatal 

 

Valuta: Euro  

Pass: Du behöver både Covidbevis och ett 

pass på denna resa. 

 

Telefon 018-10 25 00  

www.hogbergsbuss.se 



- Den Gyllene Cirkeln. I La Couronne d'Or 

samverkar 21 byar, 15 vinproducenter, två 

kooperativ och en fruktodlare för att stärka 

och marknadsföra området väster om Stras-

bourg. Här vid bergskedjan Vogeserna nju-

ter vi av den fantastiska utsikten över de 

franska landskapen och i vår stad Obernai 

kan vi strosa runt bland korsvirkeshusen 

och de vackra klocktornen. Före incheck-

ning på vårt hotell besöker vi en privat 

vinodlare för rundtur, avsmakning och till-

fälle till inköp av de goda vinerna. Middagen 

serveras på vårt hotell som ligger centralt i 

charmiga Obernai. 23 mil 

 

 

Dag 4 - 6 Colmar, Riquewihr och Patchwork 

mässa 

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 mäss-

försäljning även små caféer och matställen.  

Den 15 september åker vi tillbaka på efter-

midagen till Obernai där vi kan botanisera 

bland de många berömda restaurangerna i 

centrala staden.  

Den 16 september åker vi efter mässan till 

den charmiga byn Colmar. Colmar är en stad 

utöver det vanliga med sin välbevarade me-

deltida stadskärna, ”Lilla Venedig” som ut-

märks av smala kanaler och gamla korsvir-

keshus. Vi tar tillsammans med vår resele-

dare en promenad till fots till ”lilla Venedig” 

där vi ska äta en gemensam trerättersmid-

dag på en trevlig restaurang. Åter till 

Obernai på kvällen för en god natts sömn. 

Den 17 september stannar vi på hemvägen 

till lite kort i den charmiga byn Riquewihr för 

en promenad och följer sedan delvis den 

berömda ”Route des vins” tillbaka till 

Obernai där vi har kvällen fri för middag på 

egen hand.   

 

Dag 7 Obernai – Heidelberg - Bauntal 

Vid Rhens biflod Neckar ligger drottning 

Silvias födelsestad Heidelberg. Heidelberg 

grundades redan på 400-talet och har en 

imponerande historia bl.a den gamla valv-

bron Alte Brücke som är ett av stadens kän-

netecken tillsammans med det majestätiska 

slottet som tronar uppe på höjden. Vi tar det 

lilla bergståget upp till slottet. Här har vi en 

fantastisk utsikt över staden. Slottet omfam-

nar allt från det storslagna och det char-

miga, det pittoreska och det underfundiga 

med kulhål, ruiner, Fassbau från 1590 som 

fram till 1934 var världens största vinfat, 219 

000 liter. Byggnadens fasad är full av skulp-

turer av forntida tyska kungar och kejsare 

från Tysk-romerska riket. I slottsruinens 

källare hittar vi Deutsche Apotheken-

Museum. Här kan vi beskåda intressanta 

och lite märkliga utställningar över apote-

kets utveckling och historia. I stadens cent-

rum finns gotisk och romantisk arkitektur 

som omger uteserveringar och mysiga 

kaféer. En lång gågata kantas av butiker och 

slingrar sig mot en triumfbåge, Karlstor, som 

restes i prins Karl Theodors ära. Heidelberg 

är en underbar stad som det är lätt att för-

älska sig i! Vi ger oss ut på en promenad i 

Gamla stan och njuter av den vackra bebyg-

gelsen innan vi får tid att äta lunch på egen 

hand. Vi fortsätter vår färd norrut till Bau-

natal för middag och övernattning. 43 mil 

 

Dag 8 Baunatal – Kiel 

Vi börjar dagen med en rundtur i den kultu-

rellt viktiga staden Kassel. Vi fortsätter se-

dan vår färd norrut på snabba tyska Auto-

bahn. Vi passerar den vackra, kuperade 

terrängen i Harzbergen och passerar Han-

nover och Hamburg. På eftermiddagen når 

vi Kiel och vårt fartyg. Efter att vi gjort oss 

hemstadda i våra hytter väntar en middag 

samt tid för lite shopping.  41 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 46 km 

Alsace och Rüdeshe im  


