
N. Strandgatan 1, 652 24 KARLSTAD
054-18 72 50 | karlstad@gruppresor.se | www.gruppresor.se

Celle & vinfest, Goslar och 
Walsrode fågelpark  6 dagar

Pris: 9.760:-
I resans pris ingår:
• Bussresa t/r 
• Båtresa med TT-Line t/r  
• Del i insides 2-bäddshytt t/r
• 3 hotellövernattningar 
• 2 middagar  
• 5 frukostar 
• 1 lunch
• 1 kaff e & kaka
• Stadsvandring med 

lokalguide i Goslar
• Båttur på Okerstausee
• Éntre Walsrode Vogelpark
• Förekommande skatter
• Reseledningens tjänster 

Tillägg per person:
• Avb.skydd mot sjukdom ..325:- 
• Del i fönsterhytt............... 300:-
• Enkelrum/insides hytt .. 2.650:-
• Enkelrum/utsides hytt ...3.130:-
• Middagsbuff é  

inkl. 1 dryck ..................... 255:-

Ändringar i programmet förbehålls.

Dag 1. Till Trelleborg 
Avresa under förmiddagen från Värmland med lämpliga 
raster. Påstigning kan ske på alla orter längs färdvägen. 
Vi åker bekvämt med TT-Lines fartyg Trelleborg-
Travemünde med övernattning i insides 2-bäddshytter 
samt gemensam middag ombord. 

Dag 2. Travemünde - Celle
Sjöfrukost ombord och ankomst till Travemünde. Eft er 
en stund kommer vi till Hamburg där vi kör en liten 
rundtur i de centrala delarna av staden. Vid lunchtid 
kommer vi till den förtrollande korsvirkesstaden Celle 
med sina över 500 korsvirkeshus som smyckar den 
gamla stadsdelen. Gågatan i hjärtat av staden är mötes-
punkten för Celleborna och besökare. På Zöllerstrasse, 
Celles främsta shoppinggata, fi nns en brokig blandning 
av aff ärer och små butiker bakom fasaderna på de his-
toriska korsvirkeshusen. Att ströva runt i de historiska 
omgivningarna är en gemytlig upplevelse och urvalet 
av restauranger är stort. Celles ståtliga renässansslott 
omgärdas fortfarande av en vallgrav med härlig grönska. 
Vi inkvarterar oss för 3 nätter på Intercity Hotel Celle 
beläget vid den tidigare vallanläggningen ett stenkast 
från Gamla stan och slottet. Här bor vi på gångavstånd 
till torget vid kyrkan i den gamla stadsdelen där vinfesten 
äger rum. Första kvällen i Celle äter vi en gemensam 
middag på hotellet.

Dag 3. Goslar i Harzbergen & båttur på Okerstausee
Eft er frukost tar vi plats i bussen och åker till Goslar, 
som har anor från 900-talet och är en av Tysklands bäst 
bevarade medeltidsstäder. Tillsammans med en lokal-
guide gör vi en stadspromenad där vi får se den mag-

nifi ka gamla stadskärnan Altstadt och besöker kejsar-
palatset Kaiserpfalz. Vi fortsätter resan till den närlig-
gande Okerstausee. Här gör vi en härlig båttur över den 
stora dammanläggningen medan vi äter lunch ombord. 
Vi serveras även kaff e och kaka innan det är dags att 
återvända till Celle och kvällens vinfest.

Dag 4. Walsrode fågelpark
Idag besöker vi världens största fågelpark, Walsrode. 
Parken ligger i ett mycket vackert park- och trädgårds-
landskap och här lever omkring 700 olika fågelarter 
och över 4 000 fåglar från alla kontinenter och klimat-
zoner. Vi får gott om tid att strosa omkring i parken, 
njuta av den vackra naturen och de spektakulära fåg-
larna. Restauranger och caféer fi nns på området. Åter i 
Celle fi nns tid att strosa ner till vinfesten. 

Dag 5. Celle - Travemünde
Eft er frukost lämnar vi Celle och åker till Lübeck. Eft er 
en shoppingrunda på det stora köpcentret Citti Markt 
får vi tid på egen hand att fl anera runt i den vackra 
gamla stadsdelen med Rådhuset, Burgkloster och Ko-
berg - ett komplett bevarat kvarter ifrån 1200-talet och 
skyddat av UNESCO som världskulturarv. Glöm inte 
att göra ett besök på Niedereggers Café, berömt för sin 
marzipan, beläget på Breite Strasse. På kvällen väntar 
återresa med färjan från Travemünde.  Förboka gärna en 
middagsbuff é som står uppdukad eft er ombordkörning.

Dag 6. Till avstigningsorten
Nu återstår den sista etappen innan vi når våra avstig-
ningsorter. Vi stannar för lämpliga raster längs vägen.
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Vinfest i Celle. Goslar.

Altstadt, Goslar.

Den vackra korsvirkesstaden Celle utgör varje år ramen för en vinfest under några ljumma sommarkvällar. 
Mitt i den välbevarade historiska delen av Gamla stan � nns vinbodar som presenterar kvalitetsviner från 
tyska och utländska vinområden. Till ett gott vin hör också kulinariska läckerheter som ostspecialiteter, tarte 
� ambée, delikatesser från grillen och mycket mer. 

En av dagarna åker vi till en av Harzområdets vackraste pärlor, den medeltida korsvirkesidyllen Goslar. 
Dessutom besöker vi världens största fågelpark, Walsrode. Parken ligger i ett mycket vackert park- och träd-
gårdslandskap och här lever omkring 700 olika fågelarter och över 4 000 fåglar från alla kontinenter och 
klimatzoner. 


