
 
Rhinen og Alsace 2020. 

21. - 28. september 2020. 
 
Kære rejsevenner - vi kører igen! denne gang 3 dage til Rhinen i Tyskland og 4 dage til Alsace i 
Frankrig - håber du vil med. 
 
Vi fylder igen bussen med dejlige sager - sandwich - kaffe - kage - frugt - chokolade - slik - bitter - 
øl - hvidvin og vand, budget 10.000,-kr. 
 
Du kan med rette sige, at vi er i meget god tid og det er også korrekt og tak for det. Når en bus med 
56 rejselystne danskere vil have oplevelser midt i højsæsonen med vinhøst o.s.v. så kan det godt 
blive svært. Jeg har været i kontakt med mange hoteller, som ikke kunne have os, af mange 
forskellige grunde - men nu er det lykkes.  
Der bliver en ekstra dag i forhold til Mosel - da jeg syntes 3 dage i Alsace var for lidt.  

 

 
 

Udgangspunktet er som altid hotelophold med ½ pension og så bygger vi til, så længe der er penge i 
kassen - ligesom vi gjorde med Moselturen.  
 
21. september  
mandag morgenmad i Superbrugsen - 6 - 6.30 - herefter afgang mod Tyskland med ankomst ca. 
17.00. 
 
Programmet de 3 første dage i Rhinen, er i Assmansshausen som ligger lige udenfor byen 
Rüdesheim.  
Det er et dansk ejet hotel, som jeg har været i kontakt med et stykke tid. Dejlig nemt, når det foregår 
på dansk og ens forhandlingspartner er meget positiv og hjælpsom, som Pernille Klingenburg på 
Hotel Unter den Linden i Assmannshausen har været. 
Som det hele har udviklet sig, er jeg meget tilfreds - som man nu kan være, når jeg aldrig har været 
i området og må stole på samarbejdspartnerne, samt hvad jeg kan få oplyst på internettet.  
 
Pernille Klingenburg driver sammen med sin mand Hotel Unter den Linden - det er her vi glæder os 
til, at starte vores ophold i Tyskland. 



 
JETZT BUCHEN  

Hvis vi strækker os lidt, kan vi sidde med tæerne i Rhinen - super beliggenhed. 

Et godt sted at oplade sine batterier eller hvile ud, efter de mange strabadser, vi skal have i 
Assmannshausen og Rüdesheim - lige mellem Rhinen og Rheingau.  

 

Jeg er overbevist om, vi vil få mange dejlige øjeblikke på dette hotel, med moderne hotelkomfort, 
behagelig atmosfære, med masser af blomster og unik beliggenhed, direkte med udsigt over Rhinen.   
 
Det foreløbige program er: 
Vi bliver 56 personer i 27 db. værelser og 2 enkeltværelser - nogle få par i rejseselskabet, blive 
indlogeret på nabohotellet, som ligger på nabogrunden - det havde ikke været anderledes, end hvis 
hotellet havde haft et aneks.  
 
 

               
    

 
Der er bestilt velkomstdrink – som modsat Mosel, bliver serveret før middagen. 
 
Klokken 19.00 serveres der 3 retters menu. 
  
22. september 
Tirsdag - tager vi fra hotellet 9.15, så vi er klar klokken 10.00 til en tur med Winzerexpressen i 
Rüdesheim. Vi kan alle være i toget. 
 



 
 
Rejsedeltagerne bliver herefter sluppet løs i Rüdesheim, hvor de kan opleve Drosselgasse og besøge 
Sigfrieds Musikkabinett, hvis dogen ønsker (for egen regning) 350 selvspillende 
musikinstrumenter, fra tre århundreder. Er man musikinteresseret, kan stedet findes i Brömserhof, 
en ridderplads fra det 15. århundrede - direkte over Drosselgasse i Rüdesheim am Rhein. 
Der er selvfølgelig også nogle, som vil shoppe. 
 

 

 
 
Drosselgasse er en to meter bred og ca. 144 m lang brostensbelagt gade i Rüdesheim am Rhein , 
som hvert år besøges af ca. tre millioner mennesker. 
Vi er i byen et par timer, men kommer tilbage sener på dagen.  
 
Klokken 13.00 tage vi svævebanen op til  Niederwald Denkmal, hvor vi spise vores medbragte 
sandwich, sammen med lidt - vin, øl og vand. 
Svævebanen op til Niederwald-Denkmal-Monumentet - er værd at besøge. Flot Monument med en 
fantastisk udsiget ned over Rüdesheim, Rhinen og vinmarkerne. 
 
Jeg glæder mig til - 15 min. ren svævetid - fedt! - vi skal forvente det tager ca. 45. min. at få fragtet 
alle op. 
 
Vi får bussen til at køre op til Niederwald Denkmal, hvis der er nogle, der hellere vil køres ned!! 
Fordelen ved bussen er bl.a. at vi kan have egne drikkevarer med.  
 

 



15.00 svæver vi ned igen og besøger Annette Perabo - RheinWeinWelt. 
 
Den nye RheinWeinWelt på det gamle Asbach-site i Rüdesheim, er en lille eventyrverden, og 
meget berømt og spændende - specielt for en vinklub fra Fensmark!. Vi kan smage vin fra tre tyske 
vinproduktionsregioner langs Rhinen. 160 stk. i alt. Gæster som anmelder stedet storroser denne 
oplevelse.                                                                                                                                                  

.             
 
Konceptet er spændende, nyt og en rigtig oplevelse.  Når du går ind, bliver du optaget af en verden 
af vin. Er du sulten, eller vil du bare smage lokale kvalitetsprodukter, kan du starte i bistroen med 
mange hjemmelavede små delikatesser, eller gå direkte til prøvesmagningen.  Jeg køber 5 chips til 
hver, som du så putter i maskinen, hvor den vin du ønsker at smage, holder til, - nøjagtigt som 
spilmønter i en enarmet spillemaskine - her skal du bare huske, at holde glasset under, når lampen 
lyser. Efter at have indsat en mønt, løber der 0,02 liter ned i dit glas. Man kan sige - der er gevinst 
hver gang!                                                                                                                                           
Når man kommer ind i WeinProbierWelt, har stedet en smule eksperimentel laboratoriekarakter 
over sig. Der er 7 smagerum, så der er noget at gå i gang med. Det hele emmer af kvalitet og skulle 
være noget af en oplevelse.                                                                                                                                                                       
Jeg forventer at køre fra vinsmagningen, så vi kan være tilbage på hotellet ca. klokken 17.00. - så 
får vi lige en pause, før vi skal spise og drikke igen.                                                                                                                                       
3 retters middag klokken 19.00.                                                                                                                                                  
Jeg har efter middagen bestilt specialiteten Rüdesheimer kaffe, som kan minde om Irisch Coffe. Det 
er noget med cognac, som flamberes sammen med sukker og kaffen hældes over - der er flødeskum 
og chokolade på toppen. Pernille har oplyst mig om, at de vil lave kaffen i skumringstiden, af 
hensyn til det flotte syn med flamberingen. 

23. september                                                                                                                                       
onsdag kl. 9:40 med båden fra Assmannshausen til St. Goarshausen. 

 



 
Sankt Goarshausen, der ligger mellem Mainz og Koblenz i Rhinen-Mosel-området, sejler vi til - en 
hyggelig og smuk sejltur. 
Bussen holder og venter på os, da vi skal videre til bryggeriet Maximilian Brauwiesen i Lahnstein, 
her bestiller jeg en rundvisning på bryggeriet incl. smagsprøver.   
De har også en udemærket restaurant, hvor man kan få lidt at spise, hvis man ønsker det. 
 

 
 
Det er en ølsmagning, som flere rejsedeltagere fra Moselturen har efterspurgt. Det kan virke 
mærkeligt på en vintur - en enkelt undtagelse kan forhåbentlig god accepteres! 
 
Herefter videre til Koblenz, Festung Ehrenbreitstein. Koblenz svævebanen - en meget speciel 
oplevelse - som mange rejsende anbefaler, som en spektakulær svæverejse.  
 
Kabelbanen Koblenz - en særlig oplevelse, med en af verdens mest moderne svævebanefaciliteter. 
Den svæver fra Eck / Konrad-Adenauer-Ufer højt op til fæstningsværket.  
Banen kan transportere op til 7.600 passagerer i timen! - med sine panorama svævekabiner, lover 
kabelbanen en uforglemmelig tur over Rhinen. 
 

 
 
 
Turen er en af områdets største attraktioner. Nyd en spektakulær udsigt i 112 meters højde og glæd 
dig til endestationen den gamle by Koblenz, som er en de smukkeste byer ved sammenløbet af 
Rhinen og Mosel. 
Billetter til Kulturzentrum Ehrenbreitstein svævebane, købe jeg online via hjemmesiden 
www.seilbahn-koblenz.de.  
Skulle der være rejsedeltagere, som ikke ønsker at komme med ud og svæve - må de gerne give 
besked på forhånd, så vi ikke får købt billetter, som ikke bliver brugt. 
 



Efter besøg på Deutsches Eck køre vi tilbage til Assmannshausen - hvor hotellet servere kaffe og 
kage, som nok er hårdt tiltrængt, efter en svæverig oplevelsesrig dag.  
  
3 retters middag klokken 19.00. 
 
Jeg forsøger at skaffe sandwichs til næste dags frokost, så vi ikke skal bruge tid på, at finde en eller 
anden restaurant i Strasbourg. 
 
24. september.                                                      
Torsdag - tidlig morgenmad, udtjekning og afgang til Strasbourg - forventet 4 timers kørsel - som 
heldigvis er på vejen mod Alsace.  
 

Alsace, den eksklusive vinregion ved Rhinen med udsigt til de tyske naboer, er en frodig have, 
hvor naturen ligesom de vine som produceres, er uovertruffen.  
Denne vinrejse giver os mulighed for at smage på områdets eksklusive dråber og blive charmeret af 
den karakteristiske fransk-tyske kultur, når vi besøger nogle af Frankrigs smukkeste byer, fyldt med 
tysk middelalderidyl og fransk skønhed. 
Områder bærer præg af, at Tyskland og Frankrig har kæmpet om området mange gange. Sidst 
området var under tysk herredømme, mener jeg var i 1942. 
 
Jeg forsøger bl.a. at få arrangeret en rundvisning i Europa-Parlamentet i Strasbourg - måske den 
Europæiske Menneskerettigheds Domstol - domkirken med det astronomiske ur, eller noget andet. 
                                                                                                                                                              
Strasbourg er hovedstad og den vigtigste by i Alsace. Alligevel er det en lidt overset storby i 
Europa. Byen er en de smukkeste byer i Nordøstfrankrig, med en hyggelig gammel bykerne med 
maleriske bindingsværkshuse, den romantiske bydel "petite France" og de mange vinstuer langs 
kanalerne. Øst for den gamle bykerne ligger den tyske bydel, med brede boulevarder og store 
bygninger. 

Byens vartegn er den gotiske domkirke fra 1439 i lyserød sandsten, der med sit karakteristiske ene 
tvillingetårn kan ses fra lang afstand.  

 

Vi skal huske at medbringe et gyldigt identitetsdokument for at få adgang til Europa-Parlamentet. 
Det tager jeg mig selvfølgelig af. 

 



Der er ikke foretaget nogen reservation eller andre oplevelser i Strasbourg endnu - vi skal jo lige se, 
om vi kan fylde bussen. 
 
Et ligger dog fast - vi køre fra byen senest 17.00. Der er heldigvis kort afstand til, hvor vi skal bo i 4 
dage - ca. 1 times kørsel. 
 

 
 Dette billede symboliserer så meget Alsace - så det starter vi med. 

 
 
Dem der ikke har været i Alsace før, skal glæde sig til at køre på Vinruten i Alsace. En attraktion i 
sig selv og meget flot. På strækningen ligger et hav af småbyer - byerne ligner alle hinanden til 
forveksling, og overalt ligger der gamle bindingsværkshuse med deres smukke blomsterkasser. 
Overalt er gaderne brostensbelagte.   
 
Jeg tror jeg har undersøgt alt hvad der findes af 3-4 stjernede hoteller i Ribeauville - Riquewihr - 
Kayserberg, samt Colmar, da jeg gerne ville have reserveret i en af de meget smukke gamle byer, 



med en masse atmosfære, men det har ikke kunnet lade sig gøre, af mange forskellige årsager - først 
og fremmest - beliggenhed og pris. Der har også været en del som var optaget, samt en hel del, som 
slet ikke svarede på min forespørgsel. 
 
Vi er derfor endt på vinruten, lige imellem de spændende byer - Kintzheim og Ribeauvillé. Det 
giver os en masse muligheder, for at opleve flere af de romantiske byer, samt nemt komme frem til 
de vinfirmaer, jeg har fået oplyst, formodentlig gerne vil afholde en spændende vinsmagninger for 
os. 
 
Vi skal bo på Hôtel Aux Ducs de Lorraine, 16 route du Vin 68590 Saint-Hippolyte.          
Tjek hjemmesiden - der er meget spændende læsning! hotel.munsch@wanadoo.fr 
 
Byen ligger 58 km. fra Strasbourg.                                                                                                                              
 

 
 

  
 

Hotellet er desværre i den dyre ende (140.000,-kr), men vi har da stadig penge i kassen. 
Hotellet er som alle kan se på deres hjemmeside, et ældre hotel, med en dejlig beliggenhed. 
Her skulle vi gerne blive glade for at bo. 
  
Når jeg læser gæsteanmeldelser af hotellet, var de gennemgående kommentarer - stille smukt 
beliggende hotel - god service, rent og pænt. Interiør fra 70'erne så det ud til, men alt var meget 
velholdt. Meget venlig betjening og god mad, ikke mindst morgenmaden. 
 

Da vi har 29 af deres 40 værelser, vil der være en del af vores rejsedeltagere, som får værelser med 
balkon, med den fantastiske udsigt over vinmarkerne, som så mange kommenterer i deres 



bedømmelse af hotellet - det er bare med at være heldig! - jeg ville jo gerne have, at alle kunne få de 
bedste værelser - men det har jeg ingen indflydelse på - desværre. 
 
Kommer der nok tilmeldinger til rejsen - vil følgende program forsøgt gennemført: 
Hotellet er bestilt, men intet andet - endnu.  
Med den store interesse vi har haft til de andre ture, vil det undre, hvis denne tur ikke også bliver 
udsolgt.  
Denne tur er den mest ambitiøse, der endnu er arrangeret - så det skal nok gå. 
 
Som budgettet ser ud i øjeblikket, burde det følgende program i Alsace - kunne gennemføres. 
 
25. september. 
Fredag - 9.00 afgang til Haut Königsbourg. 
 

 
 
I dag fredag den 25. september besøger vi det forunderlige slot Haut Königsbourg, som stammer 
helt fra det 12. århundrede. Slottet ligger som en fæstning 800 meter højt oppe på en bjergside.  
Udsigten fra toppen er ganske enkelt bjergtagende.  
Vi bor lige nedenfor borgen (ca. 2.3 km.) som jeg tror, vi kan se fra vores hotel. 
Det var derfor nærliggende at dagen attraktion skulle være Haut Königsbourg. 
 
Efter slotsbesøget tager vi til - Ribeauvillé. Hvor man selv står for frokosten. 
 

 



Ribeauvillé er en by, der byder på bindingsværksidyl i særklasse. De maleriske gader er flot 
dekoreret med blomster, og de smukke renæssance-pladser er udsmykket med skønne fontæner. 
Middelalderen kan stadig kraftigt fornemmes i byens gamle centrum.  
Når du går en tur langs dele af den gamle bymur og ser forsvarstårnene som Butcher's Tower, eller 
slentrer en tur ad hovedgaden Grand'rue, får du en fornemmelse af byens oprindelige sjæl. Også 
i baglandet og de omkringliggende bakker mærkes historiens vingesus. Her knejser de 
tre majestætiske slotsruiner, Saint-Ulrich, Girsberg og Haut-Ribeaupierre, stolt på bakketoppen. 
Ribeauvillé er særligt berømt for sit dynamiske kulturliv med alt fra middelaldermarkeder til 
vinmesser. 
 
Dagen 3 retters middag, klokken 19.00 på vores hotel. 
 
26. september 
Lørdag - 10.00 House Gustave Lorentz, Bergherm. 
Hvorfor lige House Gustave Lorentz? - fordi jeg mødte Gustave Lorentz til en vinsmagning på 
restaurant b-spis i Næstved. Hans vine var af høj kvalitet - så jeg spurgte, om vi måtte komme og 
besøge hans vinfirma. Det var han meget interesseret i - derfor. 
Ud over at fremstille vin fra egne vinstokke, køber de også druer fra lokale vinavlere, som er nøje 
udvalg, for deres kvalitet - de samarbejder kun med producenter i Bergheim kommune og nærmeste 
omegn, så de kender druernes kvalitet. De har arbejdet sammen med disse producenter i mange år. 
 
Vi skal jo også have noget frokost, så da Gustave Lorentz tilbyder en særdeles spændende menu, 
bliver der slå til, så snart vi er nok rejsedeltagere. 

Prestige Tasting 
Smagning, hvor mad og vin går op i en højere indhed. 

 

Jeg oversætter ikke menuen - da der forekommer ord, der ikke lige kan oversættes til dansk. 
Prøv selv - det er da lige noget, for sådan nogle livsnydere som os! 

 Crémant d'Alsace Brut 
  

Guacamole and Vegetables Tartare 
 Muscat Cuvée Particulière 
  

Tomatoes caviar and crunchy vegetables 
 Riesling Grand Cru Altenberg de Bergheim 
  

Pink Tarama and smoked salmon 
 Pinot Gris Grand Cru Kanzlerberg de Bergheim 
  

Duck foie gras with truffles aromas 
 Gewurztraminer Grand Cru Altenberg de Bergheim 

 
 Panna Cota Pistachio and Strawberry. 

Jeg ved ikke hvordan rejsedeltagerne forholder sig til denne Prestige smagning! - jeg syntes den 
er for vild. Selvfølgelig er arrangementet med i rejsens pris.        



Efter et forhåbentlig dejligt besøg hos Gustave Lorentz, kører vi til Colmar. 

 
 

Colmar skal herefter udforskes - er en af Frankrigs smukkeste byer og indbegrebet af Frankrig.  
Byen er fuld af atmosfære og dejlig stemning. Man kan næsten ikke få nok og man kan spadsere i 
timevis i de smukke gader, med de smukt udsmykkede huse, som har rigtig mange år på bagen. 
 
Floden Launc løber gennem Colmar. Der findes et utal af restauranter og cafeer, som ligger langs 
med floden. Fra restauranterne kan du nyde udsigten til de små turbåde eller selv tage en sejltur.  
 
Skulle der have sneget sig én enkelt ældre person ombord på bussen, som ikke helt har kræfterne i 
benene, til en længere gåtur - kan man komme rundt i Colmar med by-tog. Det er da værd at 
overveje, hvis man vil se byen - uden at slide på skoene. 
Det lille turist-tog hedder Petit Train. 
De forskellige seværdigheder kommenteres på dansk gennem høretelefoner.  

3 retters middag klokken 19.00. 
 
27. september 
Søndag - frokost. 
 
Det har vist sig at være nærmest umuligt, at få frokost i Riquewihr til 56 personer en søndag. 
Da jeg syntes vores sidste frokost i Alsace, gerne måtte have lidt klasse, har jeg gravet dybt i 
pengekassen og talt mønterne med. 
Der bliver bestilt plads på - panorama restaurant og Hotel Au Riesling i Zellenberg, med den 
smukke udsigt over vinmarkerne. Deres køkken får super gode anmeldelser. 
Menuen er fundet og bliver bestilt, når vi ser, om alle sæderne i bussen bliver besat. 
For første gang under planlægningen af denne tur, har en restaurant spurgt - hvor mange penge der 
var afsat på budgettet til frokost!  
Da vi selvfølgelig ikke er nogle fattigrøve, er frokosten også med i rejsens pris. 
 



 
 
 
Herefter kører vi til Riquewihr by - til sightseeing - shopping - Café o.s.v. efter eget valg. 
 

 
 
Vi kører fra Riquewihr klokken 16.00. 
3 retters middag klokken 19.00. 

 
28. september 
Mandag - udtjekning og afrejse. Jeg forsøger at skaffe sandwich til busturen hjem. Formodentlig 
kan de købes af hotellet. 

Diverse. 

Det vigtigste skulle gerne være på plads - Bus - chauffører - 2 hoteller med halvpension - nogle af 
oplevelserne i Rhinen - samt der er lagt en plan for vores oplevelser i Alsace.  

Får vi som forventet fyldt bussen, vil arbejdet med at reserverer pladser på diverse seværdigheder 
og restauranter gå i gang - som vi nu har penge til.  



Programmet bliver derfor løbende tilpasset, og rettet til efter behov - dette er derfor ikke det 
endelige program!                                                                                                                                        
Det program du sidder med, er det program, jeg forventer kan gennemføres.                                                                                                                                                

Turens samlede pris på .......                     6.900,-kr. p.p.    

Kan måske virke dyrt! - sammenlignet med Moselturen - men et ekstra døgn med bus-leje, hotel 
med halvpension, samt hvad vi skal opleve den ekstra dag - koster alt sammen. 

Du kan godt finde rejsearrangører, som har lavere priser - her skal du kikke på, hvad der er med i 
"pakken".                                                                                                                                                     
Når du har regnet på, hvad det er, som ikke er med i "pakken" hos de professornale udbydere, vil 
det langt overstige vores pris.                                                                                                                     
Det er vel heller ikke helt umuligt, at vi kan komme ud for en positiv overraskelse undervejs. 

Depositum 900,-kr ved tilmelding. 

1. februar 2020 ....  1 rate - 3.000,-kr. 

1. maj 2020 betales sidste rate....    3.000,-kr. 

 
DIVERSE INFORMATIONER. 

Det er ikke kun vinklubmedlemmer, som kan deltage - ønsker du frivilligt 
medlemskab, koster det 100,-kr.                                                                                                              
Vinklubbens konto skal benyttes til alle indbetalinger - er der problemer, vejleder jeg 
gerne.  

Vi er ikke medlem af rejsegaranti fonden. Sørg selv for evt. forsikringer.  

Ønsker I ikke at deltage i alle udflugterne, frokoster og middagene, er det helt i 
orden, I skal dog give mig besked, hvis I ikke deltager, da vi andre ellers vil sidde 
unødvendigt og vente i bussen. 

Angående bussen, vil det være fornuftigt, ikke at medbringe alt for store kufferter, da 
vi herved frigør noget plads til evt. vinkøb.                                                                                                          
Hvor meget vi må købe med hjem, vil chaufførerne oplyse om på selve turen. Husk at 
skrive navn på vinkasserne, så der ikke opstår tvivl om ejerforholdet, når vi igen 
lander i Fensmark. Udgangspunktet er én kasse med 6 stk. til hver. Man er 
velkommen til at overtage andres kvoter. 

OBS…det vil ikke være muligt, at komme til sin kuffert under turen. Husk derfor, at 
tage de vigtigste ting med ind i bussen.  



Turens varighed frem og tilbage, kan vi ikke sige præcis, da der kan være flere 
ubekendte faktorer, så som vejarbejde o.s.v. Vi forventer turen tager ca. 10 timer. Det 
er derfor vigtigt, at man føler sig tilpas i bussen. Medbring derfor gerne en pude og et 
lille tæppe samt bøger og aviser.  

Rygerne i selskabet skal vi også tage hensyn til. Vi forventer at holde pause ca. hver 
3. time - der er toilet i bussen, så vi er interesseret i at få kørt nogle kilometer. 
Chaufførerne er nogle hyggelige ”fætre” som er udadvendte og slagfærdige.  

Angående, hvor man skal sidde i bussen - er der nogle, som på grund af køresyg, 
ønsker pladser i den forreste del af bussen - vil vi reserverer nogle sæder, hvis vi får 
en henvendelse, ellers ikke. Der vil være andre få sæder, som er reserveret af 
forskellige årsager. Der vil ligge en jakke eller en taske de steder, hvor det er 
tilfældet. Er der f.eks. en gruppe, som ønsker at sidde sammen, vil vi også forsøge at 
løse dette.                                                                                                                            
Der er selvfølgelig ikke nogen, som får lov at vælge de bedste pladser først. Det er et 
spørgsmål om, at gøre så mange som muligt tilfredse.  

Det vil være fornuftigt, at sætte sig lidt ind i de ”ting” vi skal opleve. Der er jo ikke 
en decideret turguide. Jeg vil ganske kort hver morgen i bussen, fortælle lidt om, hvor 
vi er på vej hen. Men når vi når frem, er man på egen hånd. Er der spørgsmål, vil jeg 
forsøge at hjælpe efter bedste evne. 

Angående værelserne, vil der måske være nogle, som får bedre værelser end andre!! 
Det er jo hvad der sker. Jeg kan desværre ikke gøre noget ved det, hvis der skulle 
være nogle uheldige. Jeg går da gerne med i receptionen, for at få en forklaring, men 
jeg kan jo ikke rigtig styre det.  

Jeg vil på et tidspunkt skrive til hotellet, og bede om, at de personer som rejser som 
singler, og skal dele værelse med ”en fremmed” får senge, som står adskilt. Håber 
hotellet vil være behjælpelige med dette. Jeg kan desværre ikke gøre mere.                                    

Ønskes der enkeltværelse, vil der komme en merpris på ca. 1500.-kr. 

Angående maden under turen, forventer jeg, det bliver af middelklasse. Det har været 
vigtigt for mig, at finde nogle spændende lokaliteter, hvor prislejet er rimeligt, så alle 
kan være med.  

Som udgangspunkt, betales de indbetalte penge ikke tilbage ved afbestilling - 
men, vi er til at tale med, alt efter hvor mange penge, vi på daværende tidspunkt 
bl.a. har udbetalt i depositum til de firmaer, hvor vi har booket os ind o.s.v. 



Skulle du være i tvivl om noget angående rejsen, modtager jeg gerne dine spørgsmål 
på denne mail adresse. 

Husk: 

Pas…veksle penge…evt. rejsebeskrivelse... kamera/video…blå sygesikrings-kort. 
godt humør. 

På vinklubbens vegne. 

 

Vi ses. 

Peder Rasmussen. 

 
 

 

 
 
 


