
                                                                                                                                                     

Boreal Adventure, Treskeveien 5, 4043 Hafrsfjord, Tlf: 51820210 E-post: reiser@boreal.no                         

Sommertur til magiske Rhindalen 
07. – 15.08. 2023, 9 dager 

 

Bli med oss til en koselig sommertur til Tysklands vakreste vinregion - 

Rhindalen. Her kan man oppleve sjarmerende småbyer og borger med 

arkitektur fra middelalder, vakre urørt natur og frodige område som 

har siden romertiden vært kjent for sine viner. Turen vil garantere 

varm og god sommerstemning, og gir sommeren en koselig slutt.  

 

Dag 1    
Turbuss fra Boreal Adventure møter for avreise fra Byterminalen, Stavanger kl. 11.00 

og Bystasjonen, Sandnes kl. 11.30. Vi blir ønsket velkommen av våre mannskaper 
Jane Edland og Gaute Espedal. Påstigning på vei til Kristiansand med avgang 
SuperSpeed1 kl. 16.30 til Hirtshals. Om bord kan vi anbefale faste plasser i 

restauranten hvor det blir servert middagsbuffet med drikke, kaffe og dessert 
inkludert. (Tillegg, bestilles ved påmelding). Etter ankomst Hirtshals kl. 19.45 kjører 

vi til vårt hotell på  Jylland for innsjekk.  
 

Dag 2     
Etter frokost går turen mot Tyskland, vi stopper for grensehandel før vi fortsetter til 

Hildesheim og sjekker inn på InterCity hotell. Til kvelden samles vi til felles middag.    

 
Dag 3   

Frokost og videre til Rhindalen. Vi gjør noen hyggelige stopper underveis før vi 
ankommer den koselige vinbyen Rüdesheim. Her skal vi bo meget sentralt i 4 netter 

på Hotel Lindenwirt i byens mest sjarmerende gate. 

 

Dag 4   

Etter frokost tar vi en båttur nedover Rhinen. Under båtturen passeres flere småbyer, 
utallige borger, Loreleiklippen m.m. Rhinen slynger seg mektig mellom bratte dalsider 

hvor det bugner av vinranker som gir et spesielt landskap. Ved St.Goarshausen går vi 
i land og har lunsj i Das Loreley Weinstübchen. Deretter bussen bringer oss tilbake til 

Rüdesheim med praktfull utsikt utover Rhindalen.  
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Dag 5   
I dag skal vi kose oss i Rüdesheim, vi starter med en spasertur fra hotellet til vin-

feltet til Georg Breuer. Her blir det omvisning, deretter vinsmaking med  vann og brød 
som tlbehør. Vin-feltet ble etablert i 1880 og har blitt eid av Breuer familien siden de 

begynnelsen av 1900 tallet. Ettermiddagen til fri disposisjon.  

 

Dag 6   
I dag skal vi besøke Cochem, en skjult perle i Moseldalen og besøke det majestetiske 

slottet Reichburg. Det eventyrlige slottet dateres tilbake til 1100-tallet og ligger på en 
topp og troner over Mosel elven. (15. min gange fra parkeringsplass). På omvisning 

skal vi se de fantastiske salene, samt de mange detaljene på tapeter, trepaneler, 
malerier, rustninger og glassmosaikk. Etter turen i slottet har vi felles lunsj og 
tilbringer litt tid på egenhånd i Cochem før vi kjører tilbake til hotellet vårt i 

Rüdesheim. Til kvelden samles vi til felles middag.   

 

Dag 7   
Frokost og utsjekk. Vi kjører til Hansabyen Bremen og sjekker inn på Radisson Blu 

hotell i hjerte i sentrum tidlig ettermiddag. Etter innsjekk tar mannskapene oss med 

på byvandring i gamlebyen og Schnoors kvartalet.  Til kvelden samles vi til middag.   

 

Dag 8  
Etter frokost, sjekker vi ut og kjører mot Danmark, vi stopper for grensehandel før vi 
fortsetter til vårt hotel for innsjekk og avslutningsmiddag.  

 
Dag 9  

Vi starter med siste frokost på hotellet før utsjekk. Vi kjører til Hirtshals, og 
sjekker inn på SuperSpeed1 med avgang 12.15. Vi anbefale faste plasser i 
skipets buffet restaurant, med varme og kalde retter, inkludert drikke og 

dessert. (Tillegg, bestilles ved påmelding). Etter ankomst Kristiansand kl.15.30 
kjører vi tilbake til Stavanger med nødvendige stopp underveis. 

  

Dato:  07. – 15.08.2023 

Pris kr 14 990,- 

 

Prisen inkluderer: 
 Bussreisen med Jane Edland og Gaute Espedal 
 Color Line Kristiansand – Hirtshals, tur/retur  

 2 overnattinger i Danmark med frokost og middag dag 8 
 1 overnatting i Hildesheim, InterCity hotell inkl. middag og frokost 

 4 overnattinger på Hotel Lindewirt inkl. frokoster og 4 middager 
 1 overnatting i Bremen, Radisson Blu hotell inkludert middag og frokost.  
 Utflukter og servering som beskrevet i program 

 
Tillegg:     

 Enkeltrom: kr 2 500,-  
 Buffet ColorLine tur/retur kr 650,- 
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