Alsace
4. til 13. oktober 2021
Foreløbigt program
Campingpladsen i Ribeauvillé er fuld optaget, så det er ikke muligt at ankomme før 4. oktober.
4. oktober: Ankomst efter kl. 14.00. Velkomst på campingpladsen kl. 16.30
Om aftenen fællesspisning med egen mad enten i det fri eller i opholdsstuen på campingpladsen – alt efter
vejret
5. oktober: Først skal vi lære Ribeauvillé at kende, og det er der
ingen bedre måde at gøre på end at tage en tur med det lille lokale
touristtog rundt i byen og omegn. Der er dansk tale i øretelefonerne,
så her skulle der ikke være nogen sprogproblemer. Efter togturen er
der frokost på en af de lokale restauranter.

Herefter vil der være 4 udflugter fordelt over den næste uge.
1. udflugt går til Colmar, hovedbyen i regionen Haut-Rhein.
Først kommer vi på en guidet tur rundt i Colmar, inden der er frokost
på en lokal restaurant.
Herfra kører vi videre ad den berømte vinrute til Kaysersberg og
Riquewihr-området, hvor der begge steder vil være guidede
rundvisninger.

2. udflugt
Vi kører til Haut Koenigsbourg ved Orschwiller. En stor borg bygget i det
12. århundrede. Her er der guidet tur rundt på borgen.
www.haut-koenigsbourg.fr
Fra Orschwiller kører vi til Kintzheim, hvor der er frokost, inden vi skal en
tur i ørneparken og overvære et flot ørneshow.

Dagens udflugt afsluttes med et besøg i en vinkælder i
Mittelwihr, hvor der også er prøvesmagning af vingårdens
produkter.

3. udflugt går til krigsmuseet (Vieil Armand)
Hartmannswillerkopf, hvor der er guidet
rundvisning.
www.memorial-hwk.eu

Herfra kører vi videre til Grand Ballon ad Route des Crtes
med frokost på en gård undervejs . Fra Grand Ballon videre
med de små veje forbi Markstein til Stosswihr, hvor vi skal
se på opdræt af rensdyr.
www.france-voyage.com

4. udflugt. Denne tur går til klosteret Mont St. Odile, hvor der
efter en guidet rundvisning er frokost.
www.mont-sainte-odile.com
Herfra går turen til Bernardville, hvor vi skal besøge en
vingård. Her fortælles om årets gang på en vingård. Besøget
afsluttes med vinsmagning.

Fra Bernardvillé
kører vi til Dambach-la-Ville, hvor vi skal se ”benhuset” i St.
Sebastien kapellet, inden turen går tilbage til Ribeauvillé.
Det er ikke sikkert, at udflugterne vil blive afholdt i den
rækkefølge, de er nævnt her.
Alle ture vil være med engelsktalende guide.

Prisen for denne tur er 7450 kr. pr. vogn med 2 personer.
For denne pris får i 9 overnatninger med strøm og 3 stk. morgenbrød hver dag pr. vogn.
En rundtur i Ribeauvillé med turisttog og frokost – 4 heldagsudflugter med frokost.
Der er også fri til hygge på pladsen, cykelture eller blot en slentretur i Ribeauvillé.
Tilmeldingen er bindende og skal betales med kr. 100 på Reg. nr. 6862 Kt. nr. 1134441 ved
tilmelding. Dette beløb tilbagebetales ikke, hvis du selv melder fra.
Hvis du står på ventelisten, skal de kr. 100 først betales, når du rykker op på deltagerlisten.
Det resterende beløb på kr. 7.350 indbetales efter nærmere orientering om turens gennemførelse.

I disse usikre tider tages forbehold for kursregulering.
Da Camperture ikke har nogen rejseforsikring sørg selv for det.
Tilmelding kan ske her eller via hjemmesiden www.camperture.dk

