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Ranskan matkojen erikoistoimisto Pamplemoussen esite pyörämatkasta Alsacessa. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsace 
Alsace / Elsassi jonka pääkaupunki on Strasbourg,on kuin suoraan satukirjasta, kauniita 

puuristikkorakennuksia värikkäine parvekkeineen, savupiippuja jonne haikarat ovat pesineet. 

Elsassi on historian kuluessa kuulunut vuoroin Saksaan, vuoroin Ranskaan. Monet elsassin 

puhujat kirjoittavat saksan kirjakieltä, mutta saksantaitoinen taas ei suoraan ymmärrä elsassin 

kieltä. Alsace on satumaisen viehättävä alue, juuri sopivan kokoinen paikka aloittaa 

viinialueeseen tutustuminen. Seutu on kaunista ja ruoka viettelevää: foie gras, choucroute, coq 

au riesling, quiche lorraine, pateet sekä kuminalla maustettu münsterinjuusto. 

 
 

ALSACEN VIINITIE PYÖRÄILLEN 
Omatoiminen pyöräreitti 5 päivää - 4 yötä, pyöräilyä yhteensä  ~  145 - 170 km 

Majoitus 3* ja 4* hotelleissa, 2h huoneessa. 

 

Aitoja viinialueen maisemia Elsassasissa pyöräillen. Lähtö- ja paluukaupunkina Strasbourg. 

Saapumispäivän voi valita itse. Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä ei tapaamista tuottajan kanssa 

saapumishotellilla. Silloin majoitus antaa pyörä, kartat ja ohjeet pyöräilyyn.  

Retken aikana tutustut perinteisiin elsassilaisiin kyliin ja kaupunkeihin. Päivien aikana näet 

viinitiloja ja tutustut alueen gastronomiaan.  

 

Pyöräretken vaikeustaso on on 2/3.  Reitti kulkee pääasiallisesti kevyelle liikenteelle tehdyillä 

väylillä ja pienillä ajoteillä. 21-vaihteinen tai 7-vaihteinen (jalkajarrulla)pyörä jossa valmiina 

pyörälaukku, korjaussarja, pumppu ja ketjut. Saatavana myös sähköpyörät sekä GPS-kartat 

ladattavaksi puhelimeen. 
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Reittiohjelma: 
1. päivä: Strasbourg 

Saapuminen Strasbourgiin ja majoittuminen 

hotelliin. Hotelli antaa teille matkadokumentit, 

kartat, road-bookin. Tutustuminen kaupunkiin. 

Yöpyminen Strasbourgissa. 

 

2. päivä: Strasbourg –  Obernai’n alue  40 km 

Aamiainen hotellilla. Tapaaminen tuottajan kanssa 

tuottajan toimistolla. Tapaamisessa saatte pyörät, 

GPX-kartat ladattavaksi puhelimeen sekä ohjeet 

matkalle. Tapaamisen jälkeen aloitatte pyöräretken 

pitkin Bruche-joen kanaalia. Reitti kulkee 

Molsheimin kaupunginen kautta. Yöpyminen joko Obernaissa tai Barrissa.  
 

3. päivä: Obernai’n alue -  Riquewhirin alue  50 km 

Aamiainen hotellilla. Tämän päivän reitti kulkee Mittelbergheimin, Dambach la villen, 

Ribeauvillén, ja Riquewihrin kylien kautta. Yöpyminen joko Riquewhirissä tai Kaysersbergissä; 

Nobelin palkinnonsaajan Albert Schweitzerin synnyinkylään. Yöpyminen. 

 

4. päivä: Riquewhirin alue - Colmar 40 km 

Aamiainen hotellilla. Pyöräilette viintarhoja pitkin ja nautitte samalla Turckheimin ja 

Eguisheimin kauniista postikorttimaisemista. Saapuminen taiteiden kaupunkiin Colmariin. 

Yöpyminen Colmarissa. 

 

5. päivä: Colmar - (Erstein) – Strasbourg 40/25 km 
Aamiainen hotellilla. Aamupäivällä aikaa tutustua Colmariin kaupunkiin. 

Saavutte sitten Euroopan pääkaupunkiin joko junalla koko matkan tai pyöräillen Sélestat’han (~ 

40 km) + junalla Strasbourgin tai junalla Ersteiniin + pyöräillen Strasbourgiin (~25 km). 

Pyörien luovutus Strasbourgin aloituhotellilla. Pyörämatka päättyy. 

 

Mahdollisuus ottaa lisäyö Strasbourgin hotelliin. 

 

 

Matkan kokonaishinta alk. 745 € / hlö  

+ palvelumaksumme 24 € / hlö 
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Hinta sisältää: 

• 4 yötä charmikkaissa 3* hotelleissa, 2hh 

• 4 buffet-aamiaista  

• Pyörävuokran  

• Junalipun Colmar - Strasbourg 

• Tavaroiden kuljetuksen hotellien välissä pyöräilyn aikana 

• Tietopaketit kohteista, ravintolasuosituksia ym + kartat reitille; myös GPX-kartat 

• Ohjeita matkalle  

• Paikallisen matkanjärjestäjän avun ongelmatilanteessa 

 

Hinta ei sisällä: 

• Lentoja 

• Kuljetukset paikan päälle ja takaisin 

• Lounaat 

• Illalliset 

• Mahdolliset omatoimiset viinitila-/museovierailut tms. 

• Paikalliset turistiverot majoituksissa n 2 € / hlö / yö. Maksetaan paikan päällä suoraan majoittajalle. 

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia 

• Pamplemoussen palvelumaksua 24 € / hlö 
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