
Rhendalen med Hildegard av Bingen, 26 aug – 1 sept 2018

Rhendalen bjuder på ett fantastiskt landskap. Vår resa är på hösten, som också är vinets tid. Utöver 
vinprovning och båttur på Rhen kommer vi att bekanta oss med en av de märkligaste kvinnorna som levde 
under medeltiden, Hildegard av Bingen (1098-1179. Hon utbildade sig, grundade kloster, skrev recept, 
komponerade musik, var kunnig i teologi, läkekonst, kosmologi m.m. och hade en unik helhetssyn på 
människan. En kvinna som brevväxlade med kejsare och påvar och som bemöttes med djupaste respekt. Vår 
“Hildegard-kännare” är Göran Magell som hjälper oss att lära känna Hildegard och den miljö där hon 
verkade. I våra andakter följer vi den vilsamma och kravlösa ordning som används på Wettershus 
Retreatgård.

26/8 På eftermiddagen avgår vår buss från Jönköpings-
trakten. Med stopp för påstigning och kvällsmat utmed E4 
söderut når vi Trelleborg på kvällen. Den stora och bekväma 
färjan mellan Trelleborg och Travemünde blir vårt
första nattlogi. Ca 33 mil.

27/8 
Redan tidigt denna dag är vi på tysk mark och fortsätter vår 
resa mot Rhen-dalen. Under färden i bussen får vi 
introduktioner om Hildegard av Bingen och hennes liv. På sen 
eftermiddag når vi Bingen och installerar oss i Hildegard
Forum som blir vårt hem de närmaste dagarna. Ca 64 mil

28–30/8 
Några innehållsrika dagar väntar oss. Vår lokalguide tar oss till 
ett flertal platser som har anknytning till Hildegard som 
Museum am Storm, Disibodenberg klosterruin, nuvarande 

Hildegardsystrars kloster Eibingen, Rochuskapelle/ Basilika S:t 
Martin m.m. Vi kommer även att ta vara på den vackra 
omgivningen i Rhen-dalen, en båttur på Rhen och 
vinprovning ingår i programmet.

31/8 
Hemresan påbörjas med en tur till Lorelei-klippan med en 
bedårande utsikt över Rhen. Därefter fortsätter vi norrut till 
trakten kring Hannover där vi hittar vårt övernattningshotell. 
Ca 46 mil.

1/9
Efter några innehållsrika dagar är det dag satt summera 
intrycken under tiden färdenfortsätter norrut. Via färjan från 
Puttgarden till Rödby når vi Danmark, och snart är vi i 
Sverige.Till kvällen är vi åter i Jönköping efter en resa
som har vidgat våra vyer. Ca 78 mil.

RESEVILLKOR 
Anmälningsavgift, 1 000:-/person erläggs snarast efter bokningstillfället. 
Slutbetalningen skall göras senast 30 dagar före avresa. 
Avbeställningskostnad 
Resenären kan avbeställa resan enligt följande: 
Mer än 30 dgr före avresa: Anmälningsavgiften
30 – 9 dgr före avresa: 50% av resans pris
8 - avresedagen: 100 % 
Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning och betalas 
tillsammans med anmälningsavgift. Det kostar 325:- och gäller vid egen och nära

anhörigs sjukdom samt vid händelser av ingripande karaktär, t.ex. brand i den 
egna bostaden. 
Inställande av resa kan ske vid färre än 20 anmälda deltagare
Kostnadsförändringar 
Priset kan ändras p.g.a. kostnadsökningar som beror på: 
-ändringar i transportkostnader 
-ändringar i skatter, tullar eller avgifter 
-ändringar i växelkurser 
Resegaranti 
EXODUS resor har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti

Vasagatan 27, 573 31 TRANÅS 
Tel 046 -140 590
info@exodusresor.se,  www.exodusresor.se

Reseledare: 
Göran Magell
präst och läkare.

Pris: 9 480:-
Enkelrumstillägg: 1.580:-

I priset ingår ussresa, insides dubbelhytt på färjan, logi i dubbel-
rum med frukost, 5 middagar, utflykter, guidade rundturer och 
entréer enligt program, båttur på Rhen, vinprovning, reseledare 
och kaplan, resemoms.

Kaplan: 
Rosie Gard
Wettershus Retreatgård


