Berninaexpressen & Mainau
Alpernas majestät och skönhet väcker vördnad för naturens
underverk. Sommartid är de högsta topparna fortfarande vita
av snö, de gröna ängarna fyllda av vilda blommor och ljuset
skimrande. Så vackert att det nästan gör ont och omöjligt att
se sig mätt på…
Dag 1. Hemorten - Hannover
Med spänd förväntan sätter vi oss till rätta ombord i bussen, så bär
det av söder ut. Kaffestopp i Småland och sen vidare via färjorna
Helsingborg-Helsingör och Rödby-Puttgarden når vi framåt kvällen
vårt första etappmål Hannover. Incheckning och gemensam middag
på hotellet. Ca 74 mil från Jönköping
Berninaexpressen & Mainau 8 dagar
Dag 2. Hannover - Feldkirch
A7 löper från norr till söder rakt igenom Tyskland och vi följer den
från Hamburg ända ner till Memmingen för att där vika av mot
Bregenz. Kända ortsnamn passerar revy utanför vårt bussfönster och
landskapet förändras ju längre söder ut vi kommer. Vi gör uppehåll
för fika och lunch utmed vägen. När vi ser Bregenzer Wald torna upp
sig framför oss är vi nära. Efter gränsövergången kommer vi in i
Vorarlberg den minsta av Österrikes provinser och snart når vi
Feldkirch och vårt hotell där vi checkar in för fem nätter. Ca 70 mil
Dag 3 -6. Feldkirch – Österrike Schweiz Tyskland
Furstendömet Liechtenstein är ett mycket litet men vackert land
med hela sin yta lokaliserad till Alperna. Belägen vid floden Rhen på
gränsen mellan Schweiz och Österrike lockar den lilla huvudstaden
Vaduz många turister som blickar upp mot den mäktiga borgen som
vakar över staden. Slottet är hem och säte för den regerande fursten
med familj. Kantonen och staden St.Gallen måhända är inte lika
berömd som flertalet andra Schweiziska städer och kantoner men
absolut värd att besökas. Med rötter tillbaka till 700-talet är stadens
klosterkomplex med katedral och ett bibliotek med över 170 000
böcker och skrifter från 600-talet och framåt ett landmärke. Gamla
stan med sina medeltida hus och härliga atmosfär bjuder in till
promenad med risk för nackspärr på grund av fasadernas detaljrikedom. Ett ”måste” i Schweiz är ost! Så ett besök på berömda
Appenzeller Schaukäserei på vägen till St.Gallen blir det. Ca 13 mil
Sommarens vackraste resa går med Berninaexpressen över den
världsberömda Albula Linjen! I Schweiziska Chur går vi ombord på
tåget och bjuds på en fyra timmar spektakulär tågresa i panoramavagnar som tar oss över viadukter, förbi glaciärer och snötäckta
toppar, genom hisnande bergspass och grönskande dalar. Totalt åker
vi genom 55 tunnlar och över 196 broar. Som högst är vi på 2253
meters höjd för att därefter klättra neråt till slutstationen i italienska
Tirano. Här blir det tid att äta en god lunch på någon mysig trattoria
och upptäcka staden på egen hand innan vi återvänder med vår buss
till Feldkirch. Ca 40 mil
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Avresa: 30/7 2022
Pris: 10 345:- pp (del i dubbelrum)
Enkelrumstillägg: 1 750:- pp
Avgångstider
04:55 Oxelösund Järnvägsstation
05:10 Nyköping Brukslagarvägen
05:40 Skärblacka Eskilsvägen 23
06:00 Norrköping Resecentrum C3-C6
06:35 Linköping Fjärrbussterminal
07:00 Mjölby McDonald’s
07:25 Ödeshög Östgötaporten
08:05 Jönköping M2 (Eurostop)
I resans pris ingår
- Bussresa, färjor och vägskatter
- Reseledare
- 7 nätter på hotell med halvpension
- Berninaexpressen Chur-Tirano
- Entré till Mainau
- Färja över Bodensjön Konstanz-Meersburg
- Entré o visning på Appenzeller Schaukäserei
- Utflykter enligt program
Hotell
Leonardo Hotel Hannover
www.leonardo-hotels.de
Central Löwen Hotel
www.central-hotel-loewen.at
Seminaris Seehotel Potsdam
www.seminaris.de/hotels/tagungshotelpotsdam-seehotel
Valuta: Euro (€) och Schweiziska franc (CHF)
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Bodensjön är en gränssjö mellan Österrike, Tyskland och Schweiz.
Gränsområdet i sjön är det enda i Europa som inte är fastställt så
man kan säga att det är flytande … Klimatet här är milt, nästintill
tropiskt sommartid och runt sjön breder såväl vin- som fruktodlingar
ut sig. Vi åker över gränsen till Schweiz och följer södra stranden till
staden Konstanz och vidare ut till Blomsterön Mainau. Denna
fantastiska ö kom i början av 30-talet i Lennart Bernadottes ägo
genom arv från hans farmor drottning Viktoria. Vid den tiden var
slottsträdgården rejält vildvuxen och eftersatt men kom under paret
Bernadottes ledning så småningom att omvandlas till ett paradis.
Idag är Mainau med sina stora planteringar och växthus, slottet och
alla de ståtliga träden Bodensjöns främsta besöksmål. Under
eftermiddagen färjar vi över till Meersburg och följer sjöns norra
sida till Lindau - Bodensjöns pärla och en av Tysklands vackraste
städer. Här strosar vi i gränderna kantade av hus med imponerande
fasadmålningar och nere på strandpromenaden ser vi det Bayerska
lejonet som stolt vaktar hamninloppet. Njut av en drink eller kaffe
innan det är dags att åka tillbaka till Österrike och Feldkirch.
Ca 19 mil
Feldkirch förtrollar sina besökare med alla vackert dekorerade
medeltida hus, förtjusande brunnar och slingrande kullerstensbelagda gator och gränder. Butiker och mysiga restauranger finns
det också många. Slottet Schattenburg som vakar över staden var
under medeltiden säte för grevarna av Montfort och under 30-åriga
kriget huserade svenskarna på borgen. Idag är här museum och en
restaurang som serverar schnitzlar stora som elefantöron…. ”Tänk
på att det är middag varje kväll på hotellet”
Dag 7. Feldkirch - Potsdam
Efter några underbara dagar med både Alperna och Bodensjön som
mäktiga kulisser är det dags att påbörja hemfärden. På snabba vägar
färdas vi norrut och styr mot Brandenburgs huvudstad Potsdam
sydväst om Berlin. Vackert beläget direkt vid Templiner See ligger
vårt övernattningshotell. Gemensam middag på hotellet. Ca 74 mil
Dag 8. Potsdam - Hemorten
Laddade med en tysk frukost i magen färdas vi den sista biten hem. I
Rostock tar vi färjan till Gedser, åker vidare genom Danmark till
Helsingör där nästa färja tar oss över sundet till Sverige. Vid lämpligt
ställe gör vi stopp för möjlighet till mat och en bensträckare, innan vi
slutligen når våra hemorter. Ca 67 mil till Jönköping

Med reservation för ev. ändringar

Välkomna på resan!
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