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Programmet uppdaterat 220512. 

Jämshögs folkhögskola:  
Alsace i skördetid, 1 – 8 oktober 2022 
För första gången möjlighet att kombinera buss + flyg! 

 
Alsace, som ligger på gränsen mellan två länder, har alltid haft ett strategiskt läge och ofta växlat mellan att 
tillhöra Tyskland eller Frankrike. De många borgarna dominerar landskapsbilden och vittnar om regionens 
händelserika förflutna.  
 
Solkungen Ludvig XIV kallade redan på 1600-talet Alsace för ”Frankrikes trädgård”. Här i skydd av Vogeserna är 
klimatet perfekt för vinodling och vi får många tillfällen att njuta av de ädla drycker som produceras i regionen! 
 
Maten i Alsace är ett kapitel för sig: Foie gras (anklever), choucroute (surkål med fläsk och korv) och Munsterost 
med kummin är bara några exempel. 
 
I Strasbourg kan man beundra den 1000 år gamla katedralen Notre-Dame samt den historiska stadsdelen 
Grande île. I Colmar inbjuder "lilla Venedig" längs floden Lauch till strövtåg. För att inte tala om alla idylliska 
småstäder och byar – vi bor i en av dem: Riquewihr. 
 
Ciceroner på vår resa: Lasse Heimlander med Anders Olsson som teknisk kreatör! 
 
Buss + flyg 
På denna resa finns, för första gången, möjlighet att kombinera bussresan med flyg till och från resmålet 
(preliminärt Köpenhamn/Kastrup – Frankfurt t o r, kan bli annan rutt/andra tider)! Upplägget är som följer: 
 
Söndag 2 oktober: Transfer på egen hand (enklast med tåg) till Kastrup. Flyg med Lufthansa kl 11.55 till 
Frankfurt (ankomst kl 13.25). På Frankfurts flygplats blir ni upphämtade av vår buss som passerar flygplatsen 
under eftermiddagen.  
 
Fredag 7 oktober: Transfer till Strasbourg. Tåg (ingår i resans pris) till Frankfurts flygplats. Flyg med Lufthansa kl 
15.30 (ankomst kl 16.55). Transfer på egen hand från Kastrup. På hemresan kommer möjligen Anders Olsson 
att ackompanjera de resenärer som väljer flygalternativet. 
 
Merkostnaden för kombinationen buss + flyg blir 800 kr (+ egen transfer till/från Kastrup). 
 
Lördag 1 oktober: Hemorten – Hildesheim 
Avresa på morgonen med fikapaus i Skåne innan vi tar oss över till Danmark och sedan färja mellan Rödby och 
Puttgarden. Framåt sen eftermiddag ankomst till Hildesheim och vårt centralt belägna hotell. Gemensam 
middag på hotellet (InterCity Hotel Hildesheim). 
 
Söndag 2 oktober: Hildesheim – Frankfurt – Riquewihr 
Efter frukost sätter vi kurs söderut och kommer (eventuellt) att hämta upp flygresenärer på Frankfurts flygplats 
som vi passerar längs färdvägen. Sen eftermiddag ankomst till korsvirkesidyllen Riquewihr där vi bor i fem 
nätter på Best Western Hotel Le Schoenenbourg, ett stenkast från stadskärnan. Ikväll äter vi gemensam 
middag på lokal restaurang i centrala Riquewihr. 
 
Måndag 3 oktober – torsdag 6 oktober: Upptäckter i Alsace! 
Vi har fyra härliga dagar i Alsace och gott om tid för upptäckter. Området sträcker sig mellan floden Rhen och 
bergskedjan Vogeserna vilket betyder att det ligger skyddat av bergen för kalla nordanvindar och får mycket 
exponering av sol. Detta läge ger ett mikroklimat som passar perfekt för vinodling och där till och med 
mandelträd kan blomma.  
 
Genom området går den slingrande Route du Vin med små charmiga korsvirkesbyar och trevliga vingårdar. 
Givetvis provsmakar vi de ädla Alsace-vinerna.  
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Colmars strategiska position mellan Strasbourg och Basel i hjärtat av vindistriktet har skapat en ekonomiskt 
välmående stad. Man har tagit väl vara på sitt kulturarv vilket märks när vi utforskar staden närmare. Det tyska 
inflytandet ses främst i de vackert dekorerade burspråk som vissa äldre hus ståtar med. Att regionen under 
lång tid har tillhört grannlandet märks tydligt i en märklig men härlig atmosfär där fransk charm och finess 
korsats med tyskt gemyt.  
 
En annan tur går upp i Vogesernas sluttningar. Vi åker genom ett vackert landskap med skogar, små sjöar och 
vidsträckta vyer. Gemensam middag på restaurang i Vogeserna. 
 
Regionhuvudstaden Strasbourg kännetecknas av en medeltida stadskärna, museer och prisbelönta 
restauranger. Det är enkelt att ta sig runt i staden, eftersom den inte är kuperad, gatorna är perfekt lämpade 
för promenader. Den stora ön Grande Île är Strasbourgs historiska kärna och omges av floden Ill. År 1998 blev 
detta den första staden som utsågs till världsarv av Unesco. En serie broar korsar floden Ill och förenar Grande 
Île med resten av staden. På Grande Île hittar du många av stadens största sevärdheter, bland annat den 
gotiska katedralen Notre-Dame de Strasbourg och Maison Kammerzell, en av stadens mest berömda 
byggnader.  
 
Med ett vidsträckt centrum för fotgängare, de mysiga kanalerna, de karaktäristiska kvarteren, det stora antalet 
parker och grönområden, samt lyxbutikerna, utmärker sig Strasbourg som en välkomnande och autentisk stad, 
samtidigt som den också är modern och kosmopolitisk! 
 
På kvällen dag 6 äter vi gemensam middag på lokal restaurang i centrala Riquewihr. 
 
Fredag 7 oktober: Riquewihr – Trier – Ascheberg/Münster 
Vi påbörjar hemresan med att ta sikte på en av Tysklands äldsta städer – Trier. Där äter vi lunch och får en 
smak av historiens vingslag vid den romerska stadsporten, Porta Nigra. Sedan sätter vi kurs norrut mot 
Münster, Tysklands ”cykelhuvudstad”! Gemensam middag på hotellet (Hotel Clemens-August, Ascheberg). 
 
Lördag 8 oktober: Hemåt! 
Rejäl frukost och sedan tar vi oss upp till Puttgarden och vidare genom Danmark. 
 
Pris: 
Del i dubbelrum enligt program: 12 495 kr (med flyg 13 295 kr). 
Enkelrumstillägg: 2 500 kr (med flyg 2 000 kr). 
 
Detta ingår: 

• Resa i helturistbuss enligt program. 
• Logi i sju nätter med frukost (fem nätter med flyg). 
• Fem middagar. 
• Alla utflykter enligt program. 
• Båttur i Strasbourg. 
• Reseledare. 

 
Anmälan: 
Till lasse.heimlander@karlshamn.se eller 070-2650050. 
 
Betalning: 
Per den 31 juli, BG 5887 – 1856. Ange namn på inbetalare samt ”Alsace 2022” som information till 
betalningsmottagaren (Lasse Heimlander).  
OBS! Om ni väljer kombinationen buss + flyg erläggs anmälningsavgift (3 295 kr) enligt ovan per den 31 maj. 
Slutbetalning per den 31 juli. 
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