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Alsace, 6 dage 
 

Tag med til Alsace, der er Frankrigs mindste region, den ligger lunt mellem de to bjergkæder 

Schwarzwald og Vogeserne. Alsace er rig på smuk natur, charmerende byer, bindingsværkshuse, 

vin- og kålmarker, her produceres nemlig både vin og sauerkraut. Turen er tilrettelagt sådan, at 

både regionens natur og de smukkeste byer opleves. Vinruten er kendt om en af de smukkeste i 

Frankrig, turen går gennem vinmarker og smukke, idylliske landsbyer med de karakteristiske 

bindingsværkshuse. En vinsmagning bliver der naturligvis også plads til. Alsaces hovedstad 

Strasbourg er bestemt et besøg værd med den gamle bykerne, den smukke katedral og Europa 

Parlamentet. Colmar og Obernai er typiske alsaciske byer, der emmer af atmosfære og bugner af 

blomsterkasser. Det alsaciske køkken er rustikt og bærer tydeligt præg af at området historisk 

både har tilhørt Tyskland og Frankrig, Det er god gedigen landkost, der passer glimrende til de 

gode vine. Turen foregår i et afslappende og behageligt tempo, med overnatning i Tyskland på 

både ud- og hjemturen. Fra start til slut følges gruppen af en af vores rejseledere, der har stort 

kendskab til området.  

 

 
 

Programforslag 
 

Dato Arrangør Program 

24.04.2022 

 

 

 

 

 

 

Gislev 
 

Udrejse med oplevelser 
Tidlig afgang fra Fredericia og Vamdrup (Gislev Parkering Syd), 

herefter går turen sydpå til overnatning i den smukke og gamle by 
Fulda i det naturskønne Midttyskland. Vi skal bo centralt på Hotel 

Fulda Mitte, og forhåbentlig tillader tiden, at vi går en tur i Fulda 

med rejselederen for at opleve de flotte bindingsværkshuse og 
brostensbelagte gader inden middagen.  

http://www.gislev-rejser.dk/
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25.04.2022 Gislev Rhindalen og Alsace 
Efter morgenmaden fortsættes mod syd til Frankrig, hvor vi 

stopper i den hyggelige middelalderby Obernai. Byen ligger i 
hjertet af Alsace og på den berømte vinrute. Obernai, som er 

omgivet af en gammel bymur, består af traditionelle 
bindingsværkshuse, smukke klokketårne og en charmerende 

bymidte med masser af historie. Der bliver tid til en lille rundtur 

med rejselederen og tid til at nyde omgivelserne på egen hånd, 
inden vi fortsætter til klosteret Mont Sainte-Odile. Klosteret, der i 

dag er et hotel, ligger i 760 meters højde og herfra skal vi nyde en 
enestående udsigt ud over Rhindalen og Alsace. Videre til 

indkvartering og middag på vores hotel i Klingenthal for foden af 
Mont Sainte-Odile. 

 
26.04.2022 Gislev Vinruten og vinsmagning  

I dag skal vi stifte bekendtskab med den berømte vinrute, der 

strækker sig gennem det meste af regionen, gennem hele 118 
små vinbyer fra Marlenheim i nord til Thann i syd. Ruten er på ca. 

170 kilometer og her er vinmarker, vinbønder og idylliske 
landsbyer så langt øjet rækker. Vi besøger den hyggelige by 

Riquewihr, der gemmer sig bag bymurene fra 1200-tallet. Vi går 
en tur og nyder de smukke bygninger og blomsterne. Der bliver 

tid til at besøge en de mange delikatesseforretninger eller cafeer, 
der ligger på hovedgaden Rue de General de Gaulle. Vi skal også 

besøge Kaysersberg, en lille idyllisk by med knap 3000 

indbyggere, der ligger smukt omkring floden Weiss. Byen er 
kendt for sine smukke skilte, der pynter over forretningernes 

døre, sit berømt bysbarn Albert Schweitzer og kagen ”brie au 
kirsch”, der kan købes i bageriet ”Au Péché Mignon”. I den lille 

landsby Gueberschwihr er der fred, ro og langt mellem turisterne. 
Byen ligger omgivet af vinmarker, de brostensbelagte 

middelaldergader er omgivet af smukke bindingsværkshuse. Her 
skal vi besøge vingården Humbrecht-Trapp, gården er gået i arv 

fra generation til generation, og her er produceret vin siden 1620. 
Selve vingården er indrettet i traditionel Alsace-stil og familien gør 

meget for at fastholde traditionerne. Gårdens unge frue, Ann-

Sophie, er dansk, hun viser rundt og fortæller om vinproduktionen 
og om familiens historie. Der bliver mulighed for en lille 

spadseretur i vinmarken, vinkælderen besøges og Ann-Sophie 
fortæller om produktionen. Der serveres smagsprøver på de 

traditionelle alsace-vine, der er også mulighed for at købe en 
flaske eller to med hjem.      

 
27.04.2022 Gislev Colmar 

Colmar er uden tvivl perlen i Alsace, byen byder på smukke 

bindingsværkshuse, spændende museer og masser af idyl. På 
turen rundt med vores rejseleder skal vi beundre de smukke huse 
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på Quai de la Poissonnerie (Fiskernes Kaj), huset der er 
udsmykket med 106 hoveder, det overdækkede marked, den 

gotiske katedral Saint Martin Church og ikke mindst Le Petit 
Venice (Lille Venedig), hvor kanalerne flyder stille gennem de 

smukke gader. Her vaskede garverne i gamle dage deres skind. 
Husene her har en bestemt klausul – når det skal males, må det 

ikke være i samme farve som et af nabohusene. Det gør hele 

området særdeles farverigt, og når dertil lægges et hav af 
blomster, kan kvarteret kun betegnes som særdeles romantisk. 

Efter en byrundtur med rejselederen bliver der god tid på egen 
hånd, inden vi returnerer til vores hotel.     

 
28.04.2022 Gislev Strasbourg og første etape af hjemrejsen 

Efter morgenmaden pakker vi bussen, vinker farvel til vores 
franske hotelværter. Inden vi forlader Alsace, skal vi besøge 

Strasbourg. Strasbourg er hovedstad i Alsace-regionen, og en 

betydningsfuld kultur- og handelsby fyldt med smuk arkitektur og 
en fredet gammel bydel på den smukke ø Grand Île. Strasbourg 

er samtid hjemsted for Europa-Parlamentet, Europarådet og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol. På byrundturen med 

vores rejseleder kommer vi forbi den vældige gotiske katedral fra 
1439, og gennem de smalle gader i det pittoreske kvarter La Petit 

France, hvor smukke 4-etagers bindingsværkshuse ligger side om 
side. Vi skal opleve byen fra vandet på en sejltur på floden Ill, som 

går gennem byens centrum, turen varer en times tid. Der bliver 

naturligvis også god tid på egen hånd inden vi fortsætter til 
Bensheim (ca. 170 kilometer), hvor middagen og turens sidste 

overnatning venter.   
 

29.04.2022 Gislev Hjemrejse 
Når morgenmaden er nydt og bussen er pakket går turen nordpå 

gennem Tyskland til den danske grænse. Med passende stop 
undervejs ankommer vi til Vamdrup og Fredericia. 

 
NB: Gislev forbeholder sig ret til at ændre på rækkefølgen i programforslaget m.m. såfremt 

omstændighederne kræver det. 
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Hotel 
 

Hotel Fulda Mitte (24. – 25. april 2022) 

Lindenstrasse 45, Fulda 
 

 
 

Dejligt 4-stjernet hotel 600 meter fra Fulda centrum. Hotellet har en gårdhave med servering. 

Restaurant, bar og fitness. Værelserne har bad/toilet, hårtørrer, tv, telefon, wifi og kaffe/te 

faciliteter. Hotellet er kendt for sin righoldige morgenmadsbuffet. Der er elevator  

 

Hôtel des Vosges (25. – 28. april 2022) 

4 Route de Grendelbruch, 67530 Klingenthal 
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Hyggeligt 3-stjernet, familiedrevet hotel beliggende i rolige omgivelser for foden af Mont Sainte 

Odile. Hotellet ligger i en dejlig have med terrasser og tennisbane. Hoteller har 4 etager, der er 

elevator til 3. etage. Hotellet har indendørs swimmingpool. Værelserne er traditionelt men 

uensartet indrettede, alle værelser har eget bad, toilet, hårtørrer, telefon og tv. Familien Bennai har 

drevet hotellet siden 1975, Nadia Bennai er køkkenchef og hun sætter en ære i lave god mad til 

hotellets gæster. Hotellet ligger i den lille landsby Klingenthal centralt ved vinruten og et godt 

udgangspunkt for oplevelser i Alsace. 

 

Parkhotel Krone (28. – 29. april 2022) 

Darmstädter Strasse 168 
64625 Bensheim 

 

 
 

Dejligt hotel i smukke og rolige omgivelser. Hotellet har 2 restauranter, bar, terrasse med ”øl-

have”. Der er fitnesslokale, spaområdemed sauna, dampbad og solarium. Hotellet er kendt for sin 

hyggelige atmosfære. Værelserne, der er indrettet i engelsk landstil, har siddeområde, TV, wi-fi og 

privat bad. 

 

NB: Der er efter aftale pt. forhåndsreserveret 8 enkelt- og 20 dobbeltværelser. Yderligere værelser 

er på forespørgsel. 

 

Pris per person 
 

Pris per person: 6345,- Kr. ved minimum 30 betalende gæster 

Pris per person: 5795,- Kr. ved minimum 40 betalende gæster 

Pris per person: 5305,- Kr. ved minimum 50 betalende gæster 

 

Følgende er inkluderet i prisen: 

• Kørsel i 4-Stjernet turistbus med flysæder, fodstøtter, luftdyser, toilet og køkken med 

kaffemaskine og køleskab 

• Bus til disposition (under hensyntagen til køre- hviletidsbestemmelserne) 

• Hjælpechauffør på hjemrejse 

• Ophold i delt dobbeltværelse med bad/toilet 
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• 5 x morgenmad 

• 5 x middag på hotel inklusivt 1 glas vin/øl og vand 

• 2 x frokostpakker med vand dag 2 og dag 6 

• 3 x frokoster på lokal restaurant inklusivt 1 glas vin/øl og vand 

• Alle udflugter på hele turen 

• Dansk rejseleder fra start til slut 

• 1 x vinsmagning hos Humbrecht-Trapp i Gueberschwihr 

• Sejltur i Strasbourg 

 

Tillæg: 
 

• Enkeltværelse: 635 kr.  per person. 

• Entréer hvor ikke andet er nævnt. 

• Afbestillingsforsikring: Kr. 240 per person. 

• Rejseforsikring kan bestilles til deltagere, der ikke på forhånd er dækket gennem 

familieforsikring eller andet. Særlig vigtig i denne forbindelse er hjemtransport i tilfælde af 

sygdom. Det er ikke dækket af det gule/blå sygesikringskort. 

• Tilkøb af fast plads i bus (administreret af Gislev): Kr. 165 per person 

 

OBS:  Billetter der skal sendes med Post Nord tillægges et gebyr på kr. 45 for forsendelse og 

administration. 
 

NB: Turen gennemføres ved et min. deltagerantal 30 deltagere 

 

Opsamlingssted 
 

Kl. 07:00 afgang fra Fredericia, Banegården, Jernbanegade 

Kl. 07:40 afgang fra Vamdrup, Koldingvej 7, 6850 Vamdrup 

 

Nem og gratis parkering 

Gislev har en sikret parkeringsplads i Vamdrup, her kan vores gæster parkere trygt og gratis.   
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Tilmelding & Tilmeldelsesfrist 
 

Tilmelding: 

Tilmelding sker direkte til Gislev Event og Grupperejser pr. mail: grupper@gislev-rejser.dk eller på 

telefon 63271047 (direkte nummer til Conny Schmidt)   

 

Tilmeldingsfrist. 

Tilmeldingsfristen er den 01.02.2022 

  

Afbestillingsregler efter endelig bekræftelse: 

 

 

Efter den 01.02.2022 er tilmeldingerne bindende hvilket vil sige, at rejsen ikke kan refunderes. 

 

 

Der tages forbehold for udefrakommende ændringer ift. ovennævnte indhold. 

 

Rejsebetingelser: 

Det er en forudsætning for deltagelse, at man er selvhjulpen eller rejser med en personlig hjælper, 

såfremt dette er påkrævet. Er man afhængig af kørestol, rollator, krykker, eller går man generelt 

ikke godt, vil man ikke få det fulde udbytte af rejsen. Vælger man alligevel at deltage, må man 

have forståelse for, at resten af gruppen ikke kan forsinkes, og man må være indstillet på, at afstå 

fra visse udflugter efter rejselederens anvisning. Medbringer man rollator eller kørestol skal det 

aftales og oplyses ved rejsens bestilling, således at Gislev kan orientere hotel og transport. 

Gislevs privatlivspolitik 
 

Gislevs privatlivspolitik: https://www.gislev-rejser.dk/privatlivspolitik 

http://www.gislev-rejser.dk/
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Standardoplysningsskema (B) 
 

Standardoplysningsskema (Del B):  

 

For aftaler om pakkerejser for andre tilfælde end dem, der er omfattet af del A  

 

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.  

 

Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Gislev Rejser A/S er fuldt ansvarlig for den korrekte 

levering af den samlede pakkerejse.  

 

Gislev Rejser A/S har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine  

betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller 

bliver insolvent(e).  

 

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302  

 

• Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.  

• Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er      

inkluderet i aftalen.  

• Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt 

med rejsearrangøren eller rejsebureauet.  

• Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere 

omkostninger.  

• Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt 

er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis 

prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder 

sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.  

• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af 

pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er 

ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter 

omstændighederne ret til refusion og erstatning.  

• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af 

ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som 

sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.  

• Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og 

begrundet opsigelsesgebyr.  

• Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der 

tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden 

betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt 

berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.  

• Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres 

mangelfuldt.  

• Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.  

• Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes 

betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens 

begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. Gislev Rejser A/S har 

oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejse Garanti Fonden. Rejsende kan henvende sig til denne 

enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed, (Rejse Garanti Fonden, Røgelskær 11, 3.sal, 2840 Holte, 

telefon: 45878333, cvr: 86484218), hvis de nægtes ydelser som følge af Gislev Rejsers konkurs eller insolvens.  

 

Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk 
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