
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
Följ med oss på en resa där det mesta ingår i priset, med max 25 deltagare.  
Vi beger oss av på upptäcktsfärd till det historiska gränslandet mellan Frankrike 
och Tyskland. Här möts den germanska och latinska kulturen och ger upphov till 
en mat och vinkultur utöver det vanliga. Mat och vin står naturligtvis högt på 
menyn men vi kommer också att besöka pittoreska byar, vackra städer, 
katedraler, kloster, palats och imponerande befästningar på bergskammarna 
överblickande slättlandskapet. 
Peder och Gustaf guidar traditionsenligt vårt trevliga gäng och gör sitt bästa för 
att alla ska trivas och få ett minnesvärt avbrott från den grå vardagen i norr. 
 
Dag 1 torsdag, mot Alsace 
Flyget avgår från Arlanda kl 09.00 på förmiddagen för att landa i Frankfurt strax före 
lunchtid. Vi vet att Frankfurt ligger i Tyskland så var inte oroliga! 
 
Gustaf och Peder möter upp på flygplatsen och vi börjar vår färd mot Strasbourg.  
Under färden kommer vi att besöka klostret Maulbronn som faktiskt är en hel liten by och 
som är det bäst bevarade klostret norr om alperna. I Maulbronn intar vi också en lättare tysk 
lunch ackompanjerat med några glas kyld Riesling. 
Vi anländer till vårt hotell i Strasbourg på kvällen och har lagom tid för att byta om, innan vi 
går ut för att avnjuta en härlig middag tillsammans. 
 

Dag 2 fredag, Strasbourg och moderna befästningar 

Vi börjar dagen med att besöka det berömda och mycket vackra biskopspalatset Palais de 
Rohan med dess många och mycket vackert dekorerade salonger och salar i klassisk stil. 
Efter biskops palatset går vi över Place de Chateau som ligger i skuggan av den otroligt 
mäktiga katedralen Notre-Dame som tronar över hela den gamla stadskärnan. Hela 142 
meter hög var katedralen länge världens högsta byggnad och är Frankrikes mest besökta 
katedral efter Notre-Dame i Paris.  
 
Nu släpper vi er fria för lunch och shopping i stan för att mötas igen senare på 
eftermiddagen för en utflykt. Strasbourg har varit och är fortfarande en mycket rik stad med 
mycket att se och upptäcka. Myriader med butiker med allt från antikviteter till det senaste i 
mode för att inte tala om alla restauranger och kaféer. 

”Pittoreska Alsace” 30/9-4/10, 2021  
En resa med Peder Lamm och Gustaf Hamilton 



 

 
Krigen mellan Frankrike och Tyskland har satt sina spår i Alsace. Vi besöker därför världens 
första moderna fort byggt i slutet av 1800-talet precis utanför Strasbourg. Fortet var byggt av 
tyskarna under den tid som Strasbourg tillhörde Tyskland men har sedan dess bytt ägare 
några gånger. Fortet är ett under av ingenjörskap och imponerar med sin storlek som 
sträcker sig över 250 hektar. 
 
På kvällen är vi tillbaka i Strasbourg för middag i ett otroligt vackert hus vid floden där det 
bjuds på den bästa ”choucrouten” i Alsace. 
 

Dag 3 lördag, herrgårdarsliv, plundring och återbetalning 

Vi börjar dagen med att besöka en mycket vacker liten herrgård som har bevarat mycket av 
sitt ursprungliga utseende från slutet av 1700-talet. Här får vi se hur en överklassfamilj i 
Alsace har levt under århundradena ända tills huset skänktes till den lilla staden Barr med 
hela sitt möblemang på 1960-talet.  
 
Efter detta historiska nedslag beger vi oss till en liten gömd gård i bergen för en stärkande 
lunch. Om vädret tillåter sitter vi ute under vinrankorna och avnjuter utsikten, de lokala 
gårdsprodukterna och vinerna.   
 
Som svensk är det nästan en plikt att besöka det imponerande örnfästet Haut-Kœnigsbourg. 
Beläget högt på en klippa överblickande den bördiga slätten ser borgen ointaglig ut, men 
svenskarna lyckades under 30 åriga kriget med det omöjliga och tog och raserade borgen.  
Borgen är efter många års restauration i perfekt skick och är ett imponerande exempel på en 
1400-talsborg i Alsace. Vårt besök får ses som en del av avbetalningen för sveda och värk. 
 
Efter denna påminnelse av vår svunna stormakt beger vi oss till Colmar där vi också kommer 
att bo i två nätter. Nu får ni lite fri tid för att på egen hand utforska och njuta av den otroliga 
miljön. För den som vill finns det kanske tid att besöka det mycket fina museet Unterlinden 
eller sitta ner på ett kafé och njuta innan vi tillsammans intar middag. 
 

Dag 4 söndag, vin och vackra byar 

Vi börjar dagen med en lättare genomgång av Alsacevinerna med obligatorisk provning på 
Domaine de Schoenheitz. Vinerna är utsökta och jag kan rekommendera att beställa hem 
några lådor! 
Lunch äter vi i den otroligt vackra och pittoreska byn Kaysersberg som också erbjuder ett 
utbud av butiker med lokala specialiteter som tex. pepparkakor för den som känner sig 
manad. 
På eftermiddagen besöker vi mer grundligt Colmar som med sina kanaler och halvtimrade 
hus är en fröjd för ögat. Vi gör en guidad stadsvandring genom gränder, över små broar och 
torg för att lära och förstå staden och regionens historia. 
 

Dag 5 måndag, hemfärd och förstärkt lunch 

Vi börjar så smått närma oss flygplatsen men på vägen stannar vi till i den lilla staden 
Wissembourg för lunch. Staden är känd för att vara mycket välbevarad och det är härifrån 
som den ökände ” Père Fouettard” kommer, men mer om det när vi ses i september! 
Vi kommer fram till flygplatsen tidig kväll och flyger direkt till Sverige där vi landar runt 
22.30-tiden.  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best Western Hotel de l’Europe,  
Franskt 4-stjärnigt hotell med alsassisk charm, centralt beläget i det historiska området  
”La Petite France”, nära till restauranger, shopping och sevärdheter. Rummen är 
nyrenoverade med air-condition, säkerhetsskåp, hårtork, TV samt gratis Wi-Fi. Hotellet har 
en lobbybar där det varje eftermiddag serveras en aperitif. 
Telefon: +33 3 88 32 17 88 hemsida: www.hotel-europe.com   
 
 
 
 
 
 

Pris per person i dubbelrum: 20.800:- 
Enkelrumstillägg i fyra nätter: 2.980:- 
 

I priset ingår:   
• flygresa med SAS Arlanda-Frankfurt tur och retur inklusive bagage  

(tillåten vikt/storlek meddelas inför avresa), flygskatter och avgifter 

• bussresor i Frankrike/Tyskland enligt program   

• fyra övernattningar i dubbelrum 4* (rum med dubbelsäng eller två separata sängar) 

• guidad stadstur i Colmar 

• besök på klostret Maulbronn  

• besök Palais de Rohan 

• besök Notre Dame  

• besök Fort de Mutzig (världens äldsta moderna fort) 

• besök på Folie Marco (herrgård) 

• besök örnfästet Haut-Koenigsbourg 

• vinprovning på Domaine de Schoenheitz 

• fyra frukostar  

• fyra luncher  

• tre middagar 

• måltidsdryck; vin samt vatten och kaffe/te 

• svensktalande färdledare, Gustaf Hamilton 

• ciceron Peder Lamm 

• resegaranti via den statliga resegarantin 

 
I priset ingår inte:   

• avbeställningsskydd eller reseförsäkring 
 
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se, Inför resan, för mer information.  
  

 

http://www.hotel-europe.com/
http://www.special-resor.se/


 

 
Mercure Colmar Centre Unterlinden 
Hotellet ligger i hjärtat av Colmar och har ljudisolerade rum med luftkonditionering, tv och 
gratis WiFi. På två minuter promenerar man till Underlinden. På hotellet finns även en 
terrass och fitnesscenter. Tel: +33 389417171  
hemsida: Hotel in Colmar - Mercure Colmar Centre Unterlinden Hotel - ALL (accor.com)  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustaf Hamilton har bott i Frankrike i över 20 år och äger 
tillsammans med sin fru Laurence slottet Champchevrier i 
Loiredalen. Gustaf är en riktig frankofil och har ett stort 
intresse för kultur, historia samt mat och vin, vilket passar 
bra i detta kulturens och gastronomins Mecka. Tillsammans 
med sin fru Laurence, som är fransyska, planerar de resor 
genom deras Frankrike där ett sedan länge etablerat 
kontaktnät öppnar portar till slott och herresäten. En 
kombination som borgar för en mycket exklusiv och 
personlig upplevelse. 

 
 
 
Peder Lamm är konsthistoriker med förflutet inom 
auktionsbranschen. Han är författare och skribent och skriver 
regelbundet för exempelvis Antik & Auktion och Connoisseur. 
Peder är också föreläsare och reser land och rike runt och 
föreläser om antikviteter, mat och vin och andra 
kulturhistoriska ämnen. Privat älskar han livet på landet och 
bor i en gammal prästgård i Skåne där han ägnar sig åt 
trädgårdspyssel och hemmagastronomi 
 

 
 
 
 
 

tel:+33389417171
https://all.accor.com/hotel/0978/index.en.shtml


 

 
 
Vi erbjuder öppet köp t om 15 juli 2021! 
För att ni ska känna er trygga med att boka en resa under rådande omständigheter erbjuder 
vi öppet köp. Det betyder att ni betalar in anmälningsavgiften enligt nedan, och att den 
återbetalas om ni avbokar före ovan angivet öppet köp datum.   
 
Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. Boka din resa på vår hemsida 
www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15, fredagar 
stängt). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 10 dagar 
efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före avresa. 
Bokningsbekräftelse/faktura skickas via e-post i fall inget annat önskats.  
 
För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, 
personnummer samt eventuella matallergier och vem man önskar dela rum med. 
 

Avbeställning  
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor 
och Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). 
Med tillägget att ni har öppet köp enligt ovan. 

 
Flygtider  
30/9, flyget avgår från Arlanda kl 09.00, ankomst Frankfurt kl 11.15.  
4/10, flyget avgår från Frankfurt kl 19.50, ankomst Arlanda kl 21.55.  
Vi flyger med SAS tur och retur. Utförlig information om avresan meddelas i det 
avresemeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa. 
 

Övrigt 
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om 
antalet deltagare understiger 20 personer. 
 
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor. 
 

 
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: 
 

 
 

 
Romstadsvägen 2C 
653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se 
 

http://www.special-resor.se/
http://www.special-resor.se/
mailto:info@special-resor.se
http://www.special-resor.se/

