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 6 DAGE FRA 3.995

Populær rejse 
til Tysklands 
rødvinsparadis

Ahrfloden strømmer gennem Tysklands 
fantastiske Eifelbjerge, hvor vinbyen 
Altenahr knejser blandt borge og fæstnin-
ger. Her skal vi opleve Altenahrs vinproduk-
tion, grillfester og traditionsrige vinfester 
med optog, musik og flotte dragter. Under- 
vejs tager vi på spændende udflugter 
gennem de smukke vinlandskaber, hvor 
Ahr, Mosel og Rhinen mødes. Vi prøver den 
historiske jernbane Vulkan Express, besø-
ger Tysklands ældste benediktinerkloster 
og udforsker regionens charmerende byer. 

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted og frokost i Neumünster. 
Vi passerer Köln og Bonn og ankommer til Altenahr 
først på aftenen.

UDFLUGTER
Bad Neuenahr – Ahrweiler – Mayschoss 
– halvdagstur 
Dagen tilbringer vi i den smukke Ahrdal, hvor de hyg-
gelige, små vinbyer ligger som perler på en snor. Vi kø-
rer først en lille rundtur i kurbyen Bad Neuenahr, hvor 
vi ser de forskellige kurklinikker og Ahr-thermen, hvor 
badene finder sted. Derefter kører vi til Ahrweiler, 
der er en gammel middelalderby med bymur, tårne 
og svalegange. Der er mulighed for et besøg i byens 
berømte kirke. Turen ender i vinbyen Mayschoss, 
hvor vi ser de vinkældre, der tilhører verdens ældste 
vinsammenslutning. Her bydes på en smagsprøve.

Cochem – Mosel – Beilstein – heldagstur
Cochem ligger i en smuk dal, hvor Moselfloden bugter 
sig gennem landskabet, og byen har en smuk prome-
nade langs floden. Den flotte borg Reichsburg knejser 
over byen og er et besøg værd. Vi ser den gamle bydel 
med kirken, torvet og byporten. Der bliver mulighed 
for en rundtur i byen både til fods, med et lille tog, 
som også kører op til vinmarkerne, eller med en 

minibus op til Reichsburg-borgen. Der er tid til frokost 
og måske et glas Moselvin. Vi oplever også Mosel fra 
vandet, når vi sejler fra Cochem til den lille, romanti-
ske by Beilstein på en af de flotteste strækninger. Vi 
nyder de stejle vinterrasser glide forbi og passerer en 
af de store sluser og har et ophold i Beilstein, inden vi 
kører tilbage til Altenahr.

Panoramatur – Laacher See – Maria Laach 
– heldagstur 
Turen går igennem den romantiske Ahrdal, hvor 
vinbjergene ligger side om side med de golde klipper. 
Egnens produktion af kvalitetsvine kan føres tilbage 
til romerne, som opdagede dalens klimatiske fordele 
og plantede de første vinstokke. Vi fortsætter langs 
Rhinen til Brohl og går ombord på den historiske, 
smalsporede jernbane Vulkan Express. Turen går forbi 
vandmøller, borge og vulkankrateret Bausenberg. Vi 
ser også den imponerende borgruin Olbrück, inden 
ankomsten til Engeln, hvor bussen venter. Derefter 
går turen ad små veje gennem et smukt landskab til 
Laacher See, som er Vulkaneifels største kratersø. 
Her møder vi Tysklands ældste og mest velbevarede 
benediktinerkloster, hvor der bl.a. er mulighed for at 
se den berømte klosterkirke og et stort havecenter.

EKSTRAUDFLUGTER
Afrejse 12/7 og 23/8: Bonn – Königswinter – 
kort heldagstur 
Vi kører til universitetsbyen Bonn, som ligger smukt 
ved Rhinen. Her besøger vi først et meget interessant 
museum, der omhandler Tysklands historie efter 
1945, hvor Bonn blev regeringsby, indtil man flyttede 
den til Berlin. Derefter kører vi til Königswinter, der 
ligeledes ligger ved Rhinen. Ud over at nyde den 
dejlige promenade med caféer og restauranter er der 
mulighed for at tage en tur med tandhjulsbane til 
de sagnomspundne Drachenfels-ruiner, som ligger 
højt hævet over Rhinen på bjerget af samme navn. 
På et stop midtvejs på banen er det muligt at besøge 
Nibelungenhalle, hvor der er udstillet malerier og 
andet fra Richard Wagners operaer. Efter nogle spæn-
dende timer vender vi tilbage til Altenahr.

Afrejse 29/7 og 27/9: Bad Münstereifel – Köln – 
Kölner Dom – heldagstur 
Vi begynder med et besøg i middelalderbyen Bad 
Münstereifel. Byen er en kurby og kendt for sine 
”Kneipp-Kure”, som er udviklet af Dr. Sebastian 
Kneipp. Vi nyder kurbyen, og man kan f.eks. drikke en 
kop kaffe på den kendte schlager-sanger, Heino’s café. 
Senere kører vi til Köln, hvor vi går en byrundtur på 
Rhin-promenaden samt i den gamle bydel og oplever 

den berømte domkirke. Man kan desuden besøge det 
arkæologiske museum, eller man kan vælge blot at 
nyde byens små, hyggelige gader og torve.

Afrejse 21/10: Trier – Mosel – Eifelbjergene – 
Nürburgring – heldagstur 
Vi passerer Eifelbjergene, inden vi når Trier, der 
ligger ved Mosel, og er en af de ældste og mest 
interessante byer i Tyskland. Trier står på UNESCO’s 
Verdensarvsliste på grund af sin historiske bykerne, 
der er grundlagt i romertiden. Vi ser kejser-termerne, 
fyrsteslottet samt en af de bedst bevarede arenaer 
nord for Alperne. Derudover besøger vi domkirken 
samt byporten Porta Nigra. Der bliver tid på egen 
hånd til at opleve byen. Hjemturen køres forbi 
områdets højeste punkt ’Hohe Acht’ og en af Europas 
kendte Formel 1-baner Nürburgring.

Vandretur – rødvinsruten
Der er mulighed for en vandretur på rødvinsruten i 
Ahrdalen. Her opleves flotte udsigter over dalen og de 
hyggelige vinbyer.

HJEMREJSE
Hjemturen er med sen frokost i Neumünster og 
indkøbspause ved Otto Duborg.

Vinbyen Altenahr

Tag med på udflugt med 
bus og flodskib til Cochem 
og andre historiske 
vinbyer omkring Ahrfloden, 
Mosefloden og Rhinen

Hotel zur Post er dejligt belig-
gende direkte ved Ahrfloden nær 
frodige vinmarker. Hotellet ligger i 
gåafstand til centrum af Altenahr, 
som har små hyggelige butikker 
og spisesteder. Hotellet består af 
en hovedbygning og et gæstehus, 

begge med elevator (elevator til 2. 
sal på hotellet). Alle værelser er 
med bad, toilet, hårtørrer, telefon, 
safeboks, TV og minibar. Enkelte 
værelser er med balkon. Hotellet 
råder over restaurant, en dejlig 
udendørs terrasse med servering 
samt en hyggelig vinkælder, hvor 
der holdes vinsmagning. Endvidere 
er der indendørs pool med sauna 
og solarium. Forplejningen er god 
og består af buffet om morgenen 
og 3-retters menu eller buffet om 
aftenen. Værtsparret, Petra og 
Günther Lang, byder alle gæster 
velkommen. I vinhøsttiden kommer 
Altenahrs vindronning på besøg. 
www.hotelzur-post.de

Trier er en af de ældste og mest 
interessante byer i Tyskland

BUSEJSE • 6 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

12. juli* Grillfest – jubilæumstur 3F 4.345
29. juli Borgfest 3F 4.195
23. aug. Vinfest Walporzheim 3F 4.295
27. sep. Vinfest Dernau 3F 4.295
21. okt. Vinfest Altenahr 3F 3.995
Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

*Se program på nillesrejser.dk/alt
Tillæg for enkeltværelse 450
Tillæg for værelse med balkon 250
Rabat for 3. person på værelse 360

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 5 overnatninger i Altenahr
• 5 x morgenmad
• 5 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
• 1 x vingave
• Udflugter ekskl. entréer, sejltur og vinsmagninger
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Cochem sejltur ca. EUR 13. Cochem 
togtur ca. EUR 6. Mayschoss vinkælder ca. EUR 4. 
Trier Arena ca. EUR 3,50. Vulkan Express ca. EUR 
11,50. Drachenfels EUR 8,50.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Köln (gns.): juli-okt. 15°-23°.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/ALT

25 ÅRS 
JUBILÆUMSTUR 

12. JULI MED 
REJSELEDER
CLAUS SØBY


