
 

 

Vintur 2023 

7.09. – 20.09. 2023 

Mosel - Alsace – Rhinen 
 

Dag 1. Ankomst til Lösnich ved Mosel midt på 

eftermiddagen og her vil I få anvist jeres plads. Kl. 

18:00 får vi besøg af vinbonden og hans hustru, 

som vil servere et glas for os og give jer en pose 

med nogle informationer om området.  

 

Dag 2. Den første udflugt ved Mosel er en sejltur til Bernkastel-Kues, hvor vi skal se 

en af de flotteste og mest velbevarede byer langs Mosel. 

Dagen og frokosten i Bernkastel-Kues er på egen hånd. Vi 

tager sidst på eftermiddagen retur med færgen. vinbonde. Kl. 

18:00 skal vi op for at spise en lækker middag med vine til 

ved vores vinbonde. Efter spisning er der prøvesmagning af 

flere andre af husets 

vine. 
 

Dag 3. I dag er der 

fridag, som kan bruges 

på at køre rundt i dette skønne områder, for selv 

at besøge de ting man ønsker at se. Når i kommer 

hjem, vil der være en middag på det lokale hotel 

kr. 18:00. 

 

Dag 4. Nu går det videre til Ribeauvillé i Alsace. Her skal vi være i en uge. Når alle 

er fremme, bliver der infomøde om den kommende uge.  

Dag 5. Først skal vi rundt for at se den flotte by, som vi 

skal bo i nærheden af de kommende dage. Vi går ned 

for at tage et lille turisttog rundt i byen og op gennem 

de omkringliggende vinmarker til en anden lille vinby 

og retur. Herefter er det så muligt at gå tilbage til 

pladsen eller nyde en frokost for egen regning på en af 

de mange hyggelige restauranter. Gåafstand til og fra 

pladsen ca. 1 km.  



 

 

Dag 6. I dag har I fridag. Den 

kan bruges til på egen hånd at 

udforske området eller blot 

dase og hygge på pladsen og 

forhåbentlig møde nogle af 

dens mange storke. 

 

 

Dag 7. Kl. 9:00 bliver vi hentet af en bus og kørt til 

Strasbourg. Her starter vi med en gåtur på ca. 1 km. 

Det kommer til at gå i et tempo, så alle kan være 

med. Vi skal forbi den store katedral, og så bliver 

der ca. en times tid til at slentre hen til Restaurant 

Muensterstuwel, hvor der er frokost kl. 12:00 til 

ca. kl. 13:00.  

 

Kl. 14:00 og frem til kl. 16:00 skal vi ind og se EU Parlamentet. 

Her får vi en rundvisning af Anders Vistisen, Dansk Folkeparti.  

Efter rundvisningen retur med bussen.  

 

 

 

Dag 8.  I dag kl. 10:00 skal vi atter med bus, dog ikke så langt som i går. Vi skal 

til slottet Haut Koenigsbourg, som er opført i 

starten af 1200-tallet. Slottet er 

gennemrestaureret. Det er sket af flere 

omgange. Haut Koenigsbourg har i perioder 

været under både tysk og fransk 

overherredømme. Herefter skal vi videre til 

Requwihr for at spise frokost, og herfra retur 

til pladsen.  

 

Dag 9.  Også i dag er der fridag, man kan gå 

ned for at nyde den dejlige by, køre en tur, 

eller besøge en af de lokale vinbønder. Dem 

som har lyst kan gå med mig hen på en 

lokal chokoladefabrik, for at se og smage på 

deres produktion.  

 

. 



 

 

 

Dag 10. I dag skal vi på bustur ad vinruten. Vi forlader pladsen kl. 10:00 og kører den 

smukke tur mod Gueberschwihr, hvor vi skal besøge vingården Humbrecht-Trap. Her 

starter vi med en rundvisning og fortælling i vinmarkerne. Derefter kommer vi ind på 

vingården og ser, hvor de producerer deres vine. Efterfølgende er der vinsmagning og 

frokost hos familien. Efter frokosten er der mulighed for at se på den lille by, vi er 

gæster i, inden vi tager bussen retur ca. kl. 15:30.  

 

 

 

For at vi får mest ud af turen ad vinruten, har vores værtinde 

på vingården lovet at tage med på hele turen og fortælle om 

landskabet undervejs. (hun er pære dansk) 

 

 

 

 

 

Dag 11. Det var Alsace. Vi kører videre til Bingen 

ved Rhinen, hvor vi skal være 3 nætter. Når alle er 

kommet på plads, vil der være information om de 

næste dages program. Resten af dagen er til fri 

afbenyttelse.  

 

Dag 12. Dagen i dag er afsat til at besøge Rüdesheim, 

eventuelt tage en tur med svævebanen op til statuen på 

toppen af bjerget, eller blot slentre rundt i byen og den 

berømte Drosselgasse. 

 



 

 

 

Dag 13. I dag er afsat til sejlture på Rhinen, forbi 

Lorelei-klippen med statuen af den berømte pige 

som sang så smukt, at mange søfolk sejlede på 

grund netop her.  

 

 

 

 

 

Der er mange afgange og forskellige ture.  

Sejlturen er for egen regning. 

 

Dag 14. Vi siger tak for denne gang. I dag er det 

videre på egen hånd, nogle mod Danmark, andre 

videre på nye eventyr. 

 

 

 

Det er ikke sikkert, at alle udflugter bliver afholdt i den rækkefølge, de er nævnt her. 

Turen er på ca. 2200 km og byder på noget at Europas flotteste natur med floder og 

vinmarker så langt øjet række. 

Vi glæder os til at se jer på denne tur.  

 

 

Tilmelding efter først til mølle-princippet.  

Turen gennemføres kun såfremt der tilmeldes mindst 20 vogne, max. 28 vogne. 

 

Husk Camperture har ingen rejseforsikring, så sørg selv for dette. 

 

Prisen for denne tur bliver ca. kr.7.995 pr. vogn med 2 personer. (Prisen kan ændre 

sig, hvis inflationen fortsætter). For dette beløb får I 3 dages ophold på 

autocamperplads ved Mosel med strøm, tømning og vand. 7 dage på campingplads 

med tømning, vand, strøm og fine badefaciliteter i Alsace. 3 overnatninger på 

autocamperplads ved Rhinen i Bingen med strøm, vand og tømning. 5 gange mad, 

diverse bustransporter, sejltur på Mosel og entre de steder vi besøger fælles.  

 

Ved tilmelding betales kr. 1.995,00 på Reg.nr. 6862 Kt. nr. 0001134441 og resten 

når regning fremsendes. 

 


