
          Motala 4/11-2019 

6 Dagar & 5 Nätter Tyskland, Lembeck & Mosel! 
Den 4-9 Juni 2020 

 

En Härlig resa där vi blir mottagna av hela byn ”Lembeck”, med allt vad det innebär. 
 

Tema: Uppleva den härliga atmosfären på en ”Schütsen fest” i Lembeck & Moseldalen! 
 

Torsdagen den 4/6 
Kl.14.40  Avresa Skavsta Flyg Ryanair  
Kl.16.35  Ankomst Dusseldorf Internationella Flygplats 
Vi blir hämtade på flygplatsen av en inhyrd buss och får träffa min härliga vän Bernhard Harks, som 
hjälpt mig med detta program. Eventuellt en båttur på floden Rhen och sedan kvällen i ”Hemstads 
huset” och sedan till Hotellet, Hotel Schmelting Reken. Se https://hotel-schmelting-
reken.chayns.net/aboutus  
 

Fredagen den 5/6  
Efter frukost på Hotellet åker vi med vår buss till Slottet Lembeck, Se https://www.schlosslembeck.de/ och vi tittar på 

Hemstads Museet, i slottet. lunch paus som en Picknick. Sedan 
cykeltur genom härliga Lembeck. På kvällen Middag. 
 

Lördagen den 6/6  
Efter frukost på hotellet åker vi 
med hästdragna vagnar till en 
gård och tittar på deras 
vindkraftverk och biogas-
anläggning. Lunch på gården. På 

eftermiddagen börjar ”Schütsen festen” och börjar med kransläggningsceremoni 
vid minnesmärket, Se https://www.schuetzenverein-
lembeck.de/index.php/start.html 
På kvällen fest på ”Schütsen området” 
 

Söndagen den 7/6. 
Morgon/mellan mål i ”Schütsen Tältet” 
På eftermiddagen ”Schütsen Parad” och vi avslutar kvällen i ”Schütsen Tältet” 
 

Måndagen den 8/6. 
Efter frukost på hotellet och vi sätter oss i bussen och åker till Moseldalen, ca. 2,5 timmars körning till ”Cochhem an 
der Mosel”. Se https://www.cochem.de/tourismus/en/sights och http://moseldalen.nu/orter/cochem/ Vi gör båttur på Mosel floden och Vin 
provning, innan vi checkar på ett Hotell vid floden. Middag på kvällen! 
 

Tisdagen den 9/6. 
Efter frukost på hotellet fortsätter vi att njuta av härliga Mosel dalen, innan vi sätter oss i bussen och åker ca, 2 timmar 
Dusseldorf Internationella Flygplats! 
 

Kl.16.55  Avresa Dusseldorf Internationella Flygplats 
Kl.18.50  Ankomst Skavsta 
Pris: 2-bädds rum 7 900:-/person i dubbelrum i 5 nätter 

Tillägg Enkel rum +1500 kr. Alla får själva boka FLYG resan hos Ryanair. 
I mitt pris ingår: Övernattning 5 nätter med frukost, Buss, Reseledning och alla aktiviteter! 
 

Vill Ni säkert komma med på denna härliga resa, sätt in en anmälningsavgift på 2000:-/person på 
BG-nr 5309-1633 eller  Bankkonto Swedbank 8480-6,694 204 965-8, skriv ”Lembeck-Mosel” 

 

Är det någon som vill ha hjälp med bokningen hos Ryanair, hör av Er till LG. 
Idag kostar Skavsta – Düsseldorf T/R, 1246 KR 
 

Med hopp om en trevlig resa! Se bilder på nästa sida! 
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