Frankrike - Bourgogne och Alsace
Upptäck de pittoreska vinregionerna i Alsace och
Bourgogne på vår 8-dagars-kulturrundresa genom
idylliska byar och historiska städer. Vinprovningar i
Alsace och Bourgogne, fri entré till slottet HautKoenigsbourg och en båttur på floden Rhen i
Strasbourg ingår i vårt paket.
1:a dagen. Efter överlämningen av hyrbilen besöker
du den fantastiska lilla byn Eguisheim mitt i de
pittoreska vingårdarna i Alsace. Du börjar ditt fransk
äventyr med en unik vinprovning. Du stannar 4 nätter
i Alsace.
2:a dagen. Du utforskar den vackra staden Colmar
från 800-talet. Staden byggdes i pittoresk
korsvirkesstil och genomkorsas av flera kanaler. Den
delen har smeknamnet “Lilla Venedig”. Längs
vinrutten anländer du till den medeltida staden
Kaysersberg, som domineras av en slottsruin med en
spektakulär utsikt över de omgivande vingårdarna.
3:e dagen. På morgonen besöker du slottet HautKoenigsbourg, som byggdes på 1100-talet på ett 757
meter höat berg. Du anländer till Alsaces största stad
Strasbourg, omgiven av en biflod till Rhen. Stadens
centrum var den första gamla staden att listas som
UNESCOs världsarv. Du besöker den gotiska
katedralen med sin astronomiska klocka och
kammarcellhuset, den äldsta byggnaden i staden. En
båttur på Rhen ingår i vårt paket.

huvudstad i norra delen av den legendariska "Côted'Or". Staden är mest känd för sitt vin och senaps
industri. Du besöker det hertigliga palatset, byggt
mellan 1200- och 1700-talet och strosa genom den
medeltida gatorna. Du stannar 3 nätter i Bourgogne.

6.400 kr / person
enkelrumstillägg +45%

8 dagar

6:e dagen. Du besöker det vackra cistercienserklostret
i Fontenay. Klostret grundades 1118 och är ett av
UNESCOs världsarv sedan 1981. Ta en avkopplande
promenad i den närliggande skogen innan du
utforskar den historiska staden Semur-en-Auxois.
7:e dagen. På morgonen besöker du vattenslottet
Bussy-Rabutin som byggdes i renässansstil mellan
1100- och 1300-talet. På eftermiddagen upplever du
Bourgognes vinhuvudstad Beaune. Staden har kvar sin
medeltida ringmur. Den främsta sevärdheten är
“Hôtel Dieu”, det gamla sjukhuset med sitt mönstrade
tak. En fantastisk lokal vinprovning väntar dig senare.
8:e dagen. Du besöker slottet Sully innan du anländer
igen till flygplatsen.
I vår resa ingår övernattningar i 3-4 stjärniga hotell
med en familjär atmosfär och en kontinental frukost.
En ekonomibil med helförsäkring garanterar dig en
säker resa i Frankrike. Våra erbjudanden kan ändras
individuellt för att passa dina behov. Vi erbjuder gärna
en rabatt till familjer med barn. Denna resa kan bokas
varje dag året runt.

4:e dagen. Du besöker olika pittoreska och historiska
byar i Alsace mitt i de pittoreska vingårdarna.
Vi hjälper gärna med flyg till Frankrike från exempelvis
Stockholm, Köpenhamn, Göteborg, Oslo och andra
5:e dagen. Din resa tar dig genom det majestätiska flygplatser från 790 kr.
landskapet i Bourgogne till Dijon, regionens
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I priset ingår



7 nätter på 3-4 stjärniga hotell/ värdshus
Frukost







Ekonomibil
Helförsäkring
Stöldskydd
Självriskeliminering
Obegränsade kilometer, vägkarta








Vinprovning Alsace
Vinprovning Bourgogne
Rhen-Båttur i Strasbourg
Fritt inträde Slott Haut-Koenigsbourg
Resebok och utflyktstips

Eguisheim

Abbaye de Fontenay

Colmar

Château de Sully

Obernai

Strasbourg

Bil & Logi
Hyrbil
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer
och får därför en särskild uppmärksamhet. En
ekonomi bil med minst 5 sittplatser och fria mil ingår i
alla våra resor. För att garantera dig en säker och
bekymmersfri resa, innehåller vårt hyrbilsavtal en
helförsäkring, ansvarsförsäkring, stöldskyds och en
skyddad självrisk. Det betyder att din självrisk är
skyddad om din bil blir skadad i en olycka. Skador på
kaross, fordonsdelar och tillbehör som skett under de
flesta incidenter är täckta. Fönster och däck ingår inte
i självrisken. Mot en liten extraavgift kan du
uppgradera din hyrbil till en kompaktbil. Familjer som
reser med minst två barn får en gratis uppgradering.
Vi samarbetar med internationella och välkända
biluthyrningsföretag för att erbjuda dig högkvalitativa
fordon.
Biltyper Ekonomi
Renault Clio
Ford Fiesta, Focus
Opel Corsa

Logi
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen.
Vad är poängen att åka utomlands om du inte vill
upptäcka något nytt? Du vill uppleva olika människor,
olika klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt
boende. Alla enhetliga hotellkedjor är till affärsresor,
inte semstervistelser. Därför har vi valt endast lokala
boenden, ett urval av 3 och 4-stjärniga boenden som
är typiska för sin region. Är det en villa i Toscana, en
Bed & Breakfast i Skottland eller en Finka i Spanien,
kommer du att uppleva ditt destinationsland även när
du checkar in för natten. Alla våra utvalda bostäder
inkluderar en lokal frukost, vilken ger dig en
ytterligare smak av det land du befinner dig i. Vi kollar
regelmässigt våra boenden för att säkerställa hög
kvalitet och gästfrihet.

Toyota Auris, Yaris
Volkswagen Polo, Golf
Peugeot 207, 307

Ingår i vårt paket
 Helförsäkring
 Ansvarsförsäkring
 Stöldskydd
 Självriskåterbetalning / skyddad självrisken
 Lokala skatter
 Fria kilometer
 Vägkarta
 En förare
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Våra boenden i Frankrike (exempel)

