
Resa till Alsace för SPF Tranåsseniorerna, 11 - 18 september 2020 
- med reseledaren Nunne Lander
 
Välkommen att följa med oss till charmiga Alsace, Frankrikes vackraste vindistrikt, 
mest känt för aromatiska vita viner, fransktyska mat och pittoreska sagobyar. 

Vi startar resan i Tranås och beger oss söderut via färjelederna Helsingborg-Helsingör och Rödby- 
Puttgarden. På nerresan övernattar vi söder om Hamburg och Karlsruhe. I Alsace bor vi på det 
uppskattade hotellet La Ferme du Pape i Eguisheim, en idyllisk liten medeltidsstad längs den 
berömda Route des Vins. 
På hemresan blir det en övernattning i Soltau söder om Hamburg. 

Utflykter.
I Strasbourg gör vi en båttur på floden ill. Under en dryg timme tar båten en tur runt Strasbourgs 
gamla och nyare delar tillsammans med förklarande guidning. En utmärkt start på vistelsen i staden. 
Efter båtturen blir det en smakupplevelse. Vi intar en tre rätters lunch med alsaciska specialiteter 
på en autentisk winstub nära katedralen.
Vi besöker naturligtvis också Colmar som är Alsace vinhuvudstad och som är som tagen ur en 
sagobok. En av höjdpunkterna är kvarteren som kallas ”Lilla Venedig” där blomsterprydda kors-
virkeshus trängs vid smala kanaler. En lokalguide visar oss runt under en stadspromenad. Efter 
promenaden testar vi en specialitet från regionen, en tarte flambée.  
På landsbygden besöker vi de vackra orterna Riquewihr och Ribeauville och njuter av byarnas 
charm. Till lunch dukas det upp en gemensam picknick med traktens specialiteter i Begheim.   
Vi gör också två vinprovningar, en i Riquewihr hos Vincent Sipp som gör högklassiga och moderna 
viner och en i Dambach-la-Ville hos Gilbert Beck. Här ges möjlighet att köpa viner med hög kvalitet 
och prisvärdhet.

Pris vid minst 40 personer: 9 980 kronor
Vi reserverar oss för valutaförändringar och för eventuella 
program eller prisjusteringar som vi inte råder över.  

I resans pris ingår:  
Bussresa i modern turistbuss 
• sju övernattningar i dubbelrum inkl. frukost  
• 7 middagar • 2 luncher (varav en tre rätters) 
• Båttur på floden ill • Guidad tur med lokalguide 
• 2 olika vinprovningar • Utflykter enligt program
• Reseledarservice

En “nästan all-inclusive” resa: 
förutom en picknick och två luncher under resvägen. Dryck ingår inte.

Enkelrumstillägg: 2050 kronor
Tillgång till busscafé 
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Anmälan och information: 
Nunne Lander 070-655 81 22, E-post: nunne_l@hotmail.com

Anmälan senast: 
15 februari 2020. 
Eventuella allergier eller specialkost meddelas i 
samband med anmälan. 

Betalning & resevillkor: 
Anmälningsavgiften 2000 kr/person skall vara Er Resa 
tillhanda senast den 5 mars 2020. 
Anmälan till resan är bindande, inbetald anmälnings-
avgift återbetalas inte vid avbokning.  
Resterande betalning ska vara Er Resa tillhanda senast 
den 23 juli 2020. 
Vid avbokning efter den 23 juli ska hela resans pris betalas. 
All betalning sker mot utskickad faktura. 

Tänk på… 
…att ta med giltigt pass! 
…att kolla era avbokningsskydd på er hemförsäkring och/eller ert betalkort. 
…att ni har europeiska sjukförsäkringskortet (beställs hos Försäkringskassan) 

Resegaranti: Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
Valuta: EURO
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