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Bodensjön Tyskland – Vin/upplevelseresa 9 dgr

Vi åker i helturistbuss från Sätila/Kinna via färja Helsingborg-Helsingör och Rödby-Puttagarden till
Hannover, där vi äter middag och övernattar. Nästa dag fortsätter vi till vårt slutmål Friedrichshafen vid
Bodensjön där vi bor i 6 nätter på hotell Goldener Hirsch, som blir bas för våra aktiviteter.
Hemresan går samma väg som nerresan med övernattning i Hannover. Vi stannar till vid
Bordershopen i Puttgarden för kompletterande shopping (så mycket som får plats efter vininköpen!).
Det gamla grevskapet Baden är numera administrativt sammanslaget med Württemberg, och BadenWürttemberg utgör en delstat i Tyskland. Baden som vinregion har sitt huvudområde öster om Rehn
där den rinner i syd-nordlig riktning och utgör gränsflod mellan Frankrike och Tyskland. Men Baden
sträcker sig också ner till Bodensjön, och där finns områden som är mycket gynnsamma för vinodling,
både på sjöns nordsida och längs Rehn, som rinner västerut från Bodensjön. Även vinregionen
Württemberg, vars huvuddel ligger en bra bit norrut, har vinodlingsmark vid Bodensjön. Vinerna från
Bodensjön konsumeras i huvudsak lokalt, och de når aldrig systembolagets hyllor. På vår resa
besöker vi tre vingårdar och får också smaka på och köpa med oss av deras viner.
Avresa Sätila kl 07.00, Kinna (Lahalls bil) kl 07.30, 15 Augusti 2020
Andra påstigningsplatser utmed resvägen efter särskild överenskommelse, anpassat till deltagarna.
Pris/person:
9900:- Tillägg för enkelrum 1400:- Anmälningsavgift 1500:I resans pris ingår bl a:
• Samtliga resor med bussen inkl färjor
• Boende i dubbelrum 8 nätter inkl frukost
• Lunch alt middag 6 dagar. Dryck ingår inte i måtiderna, den betalas av resenären på plats
• Besök på Zeppelinarmuséet
• Besök på Mainau
• Båttur på Bodensjön
• Rundtur med bussen runt Bodensjön (Österrike och Tyskland)
• 3 st vinprovningar på vingårdar
• Reseledare Sture Johansson, vinguide Stig Bertilsson
Anmälan görs till BTR Resor. Sture Johansson (btr@telia.com eller 070-593 72 76, 0320-135 59).
Ange namn, adress, tel.nr samt e-postadress vid anmälan.
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Dagsprogram
Dag 1 Lördag 15/8
Avresa på morgonen och ev upplastning av resenärer utefter resvägen.
Sedan färdas vi söderut via E6/E20 till Helsingborg där vi tar färjan över till Helsingör. Från Helsingör
fortsätter vi söderut genom Danmark till Rödby och åker med färjan över till Puttgarden. På färjan finns
det tid för att äta lunch. Väl i Tyskland fortsätter vi till vårt övernattningshotell i Hannover.
På kvällen äter vi gemensam middag.
Dag 2 Söndag 16/8
Efter frukost på hotellet sätter vi oss på bussen och åker söderut genom Tyskland tills vi kommer till
Friedrichshafen där vi angör hotell Goldener Hirsch som blir vår bostad i 6 nätter. Därifrån gör vi sedan
alla utflykter enligt nedan. På kvällen äter vi gemensam middag i Friedrichshafen.
Dag 3 Måndag 17/8
Först frukost sedan har vi förmiddagen fri för att gå ut och ”kolla in” Friedrichshafen och kanske ta oss
en lunch. På eftermiddagen beger vi oss iväg på vår första vinprovning hos Wein- und Obstgut Haug i
närheten av Lindau.
Även denna kväll äter vi middag gemensamt i Friedrichshafen.
Dag 4 Tisdag 18/8
Efter en god frukost ägnar vi dagen åt ett besök på Mainau dit vi tar oss sjövägen från Friedrichshafen.
Ingen gemensam middag denna dag, här har du tillfälle att hitta din egen kulinariska upplevelse i
staden!
Dag 5 Onsdag 19/8
Denna dagen kombinerar vi vårt andra vingårdsbesök med en rundtur runt Bodensjön. Vi besöker
Weingut Zolg som ligger i sydvästra delen precis vid gränsen till Schweiz. Där provar vi deras viner
och får även en lunch, en av måltiderna som ingår i resan, således ingen gemensam middag på
kvällen.
Dag 6 Torsdag 20/8
Efter frukost gör vi en utflykt på förmiddagen till Bregenz i Österrike där vi får några timmar att utforska
staden. På återvägen får vi vår tredje vinprovning hos Weinbau - Brennerei - Rädlerwirtschaft Rottmar.
Även denna dag ges du möjlighet att äta middag på egen hand.

BTR Resor, www.btrresor.se

BTR Resor
20191024

Dag 7 Fredag 21/8
Vi inleder med ett besök på Zeppelinar-muséet i Friedrichshafen.
Därefter är dagen fri för egna upplevelser. Detta är också sista dagen på plats innan vi påbörjar
hemresan, så en del av tiden kanske får ägnas åt att packa.
Gemensam middag på kvällen.
Dag 8 Lördag 22/8
Efter att vi ätit frukost på vårt hotell så påbörjar vi hemresan. Vi åker samma väg som på nerresan och
stannar också för övernattning på samma hotell i Hannover. Gemensam middag på kvällen.
Dag 9 Söndag 23/8
Sista dagen på resan. Först frukost på hotellet sedan åker vi till Puttgarden där vi först tar ett
snabbstopp på Bordershopen för kompletterande inköp, såpass som det finns plats för i bussen efter
inköpen på vingårdarna.
Vi tar färjan via Puttgarden-Rödby.
Därefter fortsätter vi norrut genom Danmark till Helsingör där vi tar färjan till Helsingborg. Det blir en
rast på hemvägen för mat/fika mm. Vi kommer hem framåt kvällen och släpper av resenärerna
förhoppningsvis fyllda med upplevelser från resan.
Övrigt
Någon av dagarna blir det möjligt att följa med på en utflykt till Dornier-Muséet vid flygplatsen i
Friedrichshafen för den som vill. Denna utflykt ingår inte i resans pris utan betalas på plats, kostnad
ca €10 (2019 års prisnivå).
Exakta tider för dagsprogrammet meddelas efter hand under resan.
Bra att ha med på resan:
• Gåvänliga skor
• Paraply/regntåliga ytterkläder
• Ett särdeles gott humör!!
Välkommen på resan!!
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