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         Provence o Alsace 
     En resa för livsnjutare 
              1-10/7 - 2019 
                  10 dagar 
 
Några mil från Medelhavet upp i bergen mot alperna ligger den lilla staden Nyons omgiven av 
vinfält, olivlundar och blå lavendelfält. Staden ger oss småstadspuls med fantastiska restauranger 
och alla erbjuder lokala produkter av säsongens gåvor. Här stannar vi fem nätter. Lena och Gösta 
Linderholm ger oss genom sitt värdskap en äkta och genuin upplevelse av det bästa från Provence. 
De öppnar upp sitt provensalska hus i byn Curnier och vi besöker deras egen trädgård "Plätten". Vi 
besöker trädgården Château Val Joanis som har en särskild provensalsk prägel. På hemvägen 
stannar vi två nätter i pittoreska Alsace, som är en pärla i nordöstra Frankrike med storslagen 
natur och medeltida vin byar. Vi vandrar i kulturparadiset Colmar och njuter av områdets 
fantastiska viner. På vår resa hem genom Tyskland, strax utanför Heidelberg ligger Schloss 
Schwetzingen, där gör vi ett besök i slottsträdgården och i Steinfurt får vi njuta av rosor i alla 
färger på Rosenmuséet. Välkommen med på en resa för livsnjutare. 
 
Måndagen den 1/7 - 2019 
01:50 Avresa från Finspång vidare 02:30 från Norrköping 
och 04:30 från Västerås till Arlanda. Planet lyfter 08:00 
och landar i Marseille 11:10 där Barks Buss väntar, redo 
att transportera oss till staden Nyons. Vi äter lunch på 
egen bekostnad utmed vägen innan vi checkar in på 
Hotel Colombet. Efter en tidig start på dagen är det 
skönt med lite vila och egen tid innan vår första 
provensalska middag står framdukad. Transport i 
Frankrike ca 14 mil 
https://www.hotelcolombet.com/en/hotel-nyons/ 
 
Tisdagen den 2/7 - 2019 
Efter frukost far vi till Domaine de la Tourelle. Det är en liten familjär vingård som ligger alldeles 
utanför Nyons och tillhör AOC Côte du Rhone. Lunch intas på anrika Saint Vicktor och där 
underhåller Gösta med sång och musik. På hemvägen stannar vi till och tittar på tvåltillverkning 
och i anslutning finns det i dess utställning möjlighet att handla. Tillbaka i Nyons besöker vi den 
gamla olivoljekvarnen. Världens bästa olivolja kommer från Nyons och i deras butik finns alla 
områdets nyttigheter att inhandla. Dagen avslutas med middag på egen hand i staden. 
Transport ca 4 mil 
 

Onsdagen den 3/7 - 2019 
Efter frukost tar Lena oss med på en tur genom det 
provensalska landskapet. I början av juli blommar 
lavendelfälten som mest och många beskriver det nästan 
som en religiös upplevelse att stå mitt i de intensivt blå 
blommande fälten. Lena tar oss med till de allra vackraste 
platserna i detta exotiska landskap. Vi intar lunch på egen 
hand innan vi gör ett besök i den provensalska trädgården 
Château Val Joanis. https://en.val-joanis.com/ På kvällen 
äter vi gemensam middag på hotellet. Transport ca 30 mil 

http://www.barksbuss.se/
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Torsdagen den 4/7 - 2019 
Efter frukost väntar besök på marknaden i Nyons. Där finns det 
mesta att handla för den som önskar. Bussen tar oss sedan till 
den lilla byn Curnier där Lena och Gösta bjuder oss in att besöka 
deras hus. Alldeles utanför byn ligger "Plätten" - en trädgård 
som de skapat med gemensamt arbete och engagemang. Vi 
äter en gemensam lunch i byn innan vi återvänder till Nyons för 
egen tid och middag på egen hand. Transport ca 4 mil 

 
Fredagen den 5/7 - 2019 
Efter frukost åker vi till Medelhavet och kuststaden 
Bouzigues. Vi njuter av de storslagna och vackra vyerna. 
Vi äter lunch på fisk - och skaldjursrestaurangen Les 
Demoiselles Dupuy som ligger alldeles invid strandlinjen. 
Det blir skönt med ett svalkande bad innan vi styr hemåt 
då vi passerar det mytomspunna Camargue som är känt 
för sina rosa flamingos, vita hästar och svarta tjurar. Vi 
hinner även med ett stopp i den av ringmur omgärdade 
medeltidsstaden Aigues Mortes. Dagen avslutas med 
middag på egen hand i Nyons. Transport ca 35 mil 
 
Lördagen den 6/7 - 2019 
Efter frukost lämnar vi Nyons och startar färden norrut. Bussen stannar för lunch på egen 
bekostnad utmed resvägen och framåt kvällen når vi fram till Alsace där vi checkar in på vårt 
hotell och äter en gemensam middag. https://www.kastelberg.com/ Transport ca 61 mil 
 
Söndagen den 7/7 - 2019 
Vi får lov att sova ut och avnjuta vår frukost innan det är dags att ta plats i bussen för att bege oss 
till Colmar, även kallad lilla Venedig på grund av sina många kanaler. Sightseeing och egen lunch 
hinns med innan vi besöker Pierre Adam, Ammerschwir. Han är en erkänd vinodlare i området och 
vi provar hans sortiment av de så väl kända Alsace-vinerna. Tillbaka till hotellet laddar vi inför 
kvällens supé. Transport ca 5 mil 
 
Måndagen den 8/7 - 2019 
Vi lämnar nu området Alsace och Frankrike för att fortsätta vår resa genom Tyskland. Vi färdas 
längs floden Rehn upp mot Heidelberg och Schloss Schwetzingen där vi gör dagens första stopp. 
Vi har tid att njuta av den vackra slottsträdgården och inta vår lunch på egen hand. Schloss 
Schwetzingen omnämndes redan 1350 och var då en vattenborg. I början av 1900-talet gjordes 
slott och slottsträdgård tillgängliga för allmänheten. Slottet genomgick under 1900-talets slut en 
grundlig renovering så också slottsträdgården och dess utrustning med vattenspel, brunnar, 
paviljonger, tempel och skulpturer efter förebild från Versailles. Anläggningen förenar stilmässigt 
fransk barockträdgård och engelsk landskapsträdgård.  
https://www.schloss-schwetzingen.de/start/ 
 
Vi fortsätter sedan till Steinfurt för att göra ett besök vid 
Rosenmuséet. Rosen, blommornas drottning har fascinerat 
människor sedan antiken. Vi får uppleva rosens magi på detta 
speciella museum som vittnar om ett djupt band till denna 
mångbladiga, väldoftande skönhet. Roskulturen i Steinfurth är en 
gammal tradition sedan 150 år. https://rosenmuseum.com/ Vi har 
sedan 1,5 timmes resa till vårt hotell i Kirchheim där vår middag 
väntar. https://www.eydt-hotel.de/ Transport ca 40 mil 

http://www.barksbuss.se/
https://www.kastelberg.com/
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Tisdagen den 9/7 - 2019 
Vår resa fortsätter norrut genom Tyskland. Vi gör en paus i 
staden Celle där vi i lugn och ro kan inta vår lunch på egen 
hand och njuta av den vackra staden. Celle är känt för sina 
många korsvirkeshus och många av byggnaderna har en 
historia tillbaka till 1500-talet. Det nuvarande slottet byggdes 
runt 1530-talet och är ett populärt turistmål. Vi reser vidare till 
Lübeck där vi avslutar dagen med en gemensam middag.  
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-
stockelsdorf/best-western-hotel-luebecker-
hof/propertyCode.95469.html Transport ca 42 mil 

 
 
Onsdagen den 10/7 - 2019 
Idag väntar den sista etappen hem till Sverige. Vi åker färjorna Puttgarden - Rödby och vidare 
Helsingör-Helsingborg. Vi beräknar vara tillbaka i Finspång vid kl 22:00 och i Västerås kl 23:30 
Transport ca 74 mil resp ca 87 mil 
 
Pris: 16 990:- / person, del i dubbelrum  
Enkelrumstillägg 2 790:-  
Transfer Finspång – Västerås - Arlanda, flyg Arlanda - Marseille, bussresa, färja och vägavgifter, 
citytax, reseledare, värdskap av Lena och Gösta Linderholm, 9 övernattningar med del i 
dubbelrum och halvpension dvs lunch eller middag, entré Val Joanis, vinprovning Alsace, entré 
Schwetzingen, entré Rosenmuseum. 
 
Frivilligt avbeställningsskydd: 300:-/person, berättigar till kostnadsfri avbokning mot uppvisande 
av läkarintyg. 
 
Bagage och incheckning: 1 incheckat bagage med en  
vikt på max 23 kg / person, handbagage vikt max 8 kg 
 
Glöm ej att ta med:  
- Pass  
- EU-kort från Försäkringskassan.  
- Viktigt att man har en gällande reseförsäkring  
  om man skulle behöva söka läkarvård under resan 
- Stödstrumpor är också ett gott tips inför resan 
- Om du använder några mediciner, tag med en medicinlista 
- Valuta är Euro  
 
Denna resa är ett samarbete mellan Västerås Trädgårdsservice, Enoteca Gärdstorp och Barks 
Buss. 
 
Din anmälan gör du genom att ringa eller mail till Helene Johansson, Västerås Trädgårdsservice 
070-345 71 84 eller info@vasterastradgardsservice.se Vi behöver ditt namn exakt som det stavas i 
passet. Din anmälningsavgift sätter du i på Barks Buss/Jahn Bark, Bankgiro 596-0208 eller Swish 
123 191 0439 senast den 15/3-2019 Anmälningsavgiften är 1 000:-/ person som sedan dras av vid 
slutbetalningen. Märk betalningen med namn och resa. Om du har någon matallergi så meddela 
detta. Slutbetalning för resan är den 15/5-2019 Vi skickar inte ut några inbetalningskort. Vi 
reserverar oss för valutaförändringar och kraftigt höjda dieselpriser. 

Varmt välkommen med! 
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