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9.900 kr / person 
enkelrumstillägg +50% 

10 dagar 

 

Genom historiska städer, spektakulära bergsbyar, 
imponerande slott och pittoreska vingårdar upplever 
du under vår 10-dagars rundresa ett unikt kulturarv i 
Alsace och Bourgogne. Du stannar 5 nätter i Alsace 
och 4 nätter i Bourgogne. Vinprovningar, en båttur i 
Strasbourg, fri entré till Fontenay kloster, en 
omfattande dokumentation av 40 sidor med en 
detaljerade resplan, vandrings-, utflykts- och 
restaurangtips samt en telefonassistans 24 timmar / 
7 dagar vid frågor eller problem ingår i vår resa.  
 
1 dag. Vid ankomsten på flygplatsen i Frankrike 
hämtar du din hyrbil och besöker Colmar. Staden 
byggdes i pittoresk korsvirkesstil och genomkorsas av 
flera kanaler och är därför smeknamnet “Lilla 
Venedig”. Ditt boende ligger centralt i Alsace och i en 
autentisk historisk by med flera lokala restauranger 
och okänt till vanliga turister. Härifrån är det inte lång 
att köra till sevärdheterna.    
 
2 dag. På morgonen upptäcker du en medeltidsstad, 
hem till Alsaces äldsta folkfest och smeknamnet ”stan 
av tre slott”. Därefter utforskar du en fästningskyrka 
från 1500-talet i en charmig lite by och staden 
Riquewihr. Tack vare vår dokumentation hittar du 
sevärdheter otillgängliga till konventionella resenärer. 
 
3 dag. Du anländer till Alsaces största stad, 
Strasbourg. Stadens centrum var den första gamla 
staden att listas som UNESCO-världsarv. Du besöker 
den gotiska katedralen, kammarcellhuset, Strasbourgs 
äldsta byggnad och strosa genom den historiska 
stadsdelen ”Petite France”. Senare väntar en unik 
båttur med magnifika utsikter till gamla stan och 
europeiska kvarteret på dig.   
   

4 dag. Under en naturskön och enkel promenad 
genom Alsaces vackraste vinberg passerar du tre 
charmiga och autentiska småbyar och upplever två 
guidade vingårdsbesök, följt av en exklusiv provning. 
Du kan naturligtvis också ta bilen till de olika byar.  
 
5 dag. På morgonen besöker du slottet Alsaces 
mäktigaste slott som byggdes på 1100-talet på ett 757 
meter högt berg innan du utforskar en pittoresk stad 
som är känt för sitt unika vin som kallas ”Pistolet” 
enligt legenden från 1562 om kejsaren och sin pistol. 
Du besöker också ett pepparkakshus i en autentisk by. 
Genom en pittoresk serpentinväg anländer du till ett 
1400 år gamla kloster på en 764 meter hög. Ibland ser 
man över till Schwarzwald.  
 
6 dag. Längs en vacker serpentinväg genom Alsaces 
bergskedja Vosges anländer du på en lokal 
ostproducent var du provsmakar den lokala ostsorten 
Munster. Du fortsätter till Bourgogne där du utforskar 
regionens största stad Dijon på norra delen av den 
legendariska "Côte-d'Or"-vingärdsvägen. Upplev den 
berömda senaps industrin och besök hertigpalatset. 
Från 1200-talet. Du stannar 3 nätter i Bourgogne 
 
7-8 dag. Du besöker det vackra cistercienserklostret i 
Fontenay som grundades 1118. Ta en avkopplande 
promenad i den närliggande skogen innan du 
utforskar charmiga bergsbyar som dominerar 
Bourgognes skogar. 
 
9-10 dag. På morgonen upptäcker du ett majestätiskt 
och hemsökt slott som byggdes i renässansstil mellan 
1100- och 1300-talet.  Du upplever också Bourgognes 
vinhuvudstad Beaune och utforskar en fantastisk 
vingård inkl. provning.  

 

I priset ingår 
 
 

✓ 9 nätter på 3-4 stjärniga boende 
✓ Frukost 
✓ Eget badrum  

 
 

✓ Ekonomibil 
✓ Helförsäkring och stöldskydd 
✓ Självriskeliminering 
✓ Obegränsade kilometer, vägkarta  

 
 

✓ Vingårdsbesök med provning Alsace 
✓ Vingårdsbesök med provning Bourgogne 
✓ Båttur i Strasbourg 
✓ Entrébiljett Fontenay kloster  
✓ Omfattande dokumentation av 40 sidor 

med resplan, vandringstips, resebok 
✓ Telefonassistans 24 timmar / 7 dagar 

 

 



  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B i l  o c h  B o e n d e  

 
 

w w w . v e s p u c c i - t o u r s . c o m  

 
 

  

 

Hyrbil  
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer 
och får därför en särskild uppmärksamhet. En 
ekonomibil 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, stöldskydd och en 
självriskeliminering. Det betyder att din självrisk är 
skyddad om din bil blir skadad. Skador på kaross, 
fordonsdelar och tillbehör som skett under de flesta 
incidenter är täckta. Mot en liten extraavgift kan du 
uppgradera din hyrbil till en större bil. Familjer som 
reser med minst två barn och grupper från 4 
resenärer får en gratis uppgradering. Vi samarbetar 
med internationella och välkända biluthyrningsföretag 
för att erbjuda dig högkvalitativa fordon. 
 
Biltyper Ekonomi 
Renault Clio Toyota Auris, Yaris 
Ford Fiesta, Focus Volkswagen Polo, Golf 
Opel Corsa Peugeot 207, 307  
 
 
 
 
 
Ingår i vårt paket  
✓ Helförsäkring  
✓ Ansvarsförsäkring 
✓ Stöldskydd 
✓ Självriskåterbetalning / skyddad självrisken 
✓ Lokala skatter 
✓ Fria kilometer 
✓ Vägkarta 
✓ En förare 

Boende  
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. 
Varför åker du 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 semestervistelser. Därför har vi valt endast lokala 
och autentiska 3- till 4-stjärniga boende. Är det en 
villa i Toscana, en Bed & Breakfast i Skottland, en 
herrgård i Estland, en hacienda i Mexiko eller en finca 
i Spanien, du kommer alltid att uppleva ditt 
destinationsland även när du checkar in för natten. 
Alla våra utvalda bostäder inkluderar ett eget badrum 
och lokal frukost, vilken ger dig en ytterligare 
lokalsmak. Boenden kollas regelbundet för att 
säkerställa kvalitet, komfort, renhet och gästfrihet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Våra boende i Frankrike (exempel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


