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Kör själv – se mer!

Traditionell charter semester
Ta sig till flygplatsen med bagage

Max 20 kg bagage per person

Ta bara med hem vad du kan packa ner 

Kan hyra bil på resmålet  

Semester börjar när man kommer fram

Miljöbelastning 1.26 kg CO2 per 

passagerare och mil*  

Restaurangmat morgon, middag, kväll

Kan bli dyrt i högsäsong

Bil
Packa bilen hemma och starta semestern

Ta med så mycket bilen rymmer, både dit och hem

Ta med hem vad du vill (vin etc.)

Din egen bil finns med för utflykter

Resan är en del av semesterupplevelsen

Miljöbelastning 0,43 kg CO2 per mil per person vid

fyra passagerare i bilen*

Du hyr semesterlägenhet och lagar dina egna måltider i köket

I regel billigaste sättet att ta sig till Medelhavet

Planera resan

Välj land att resa till
– Italienska Adriakusten är närmast. Där är lång-

grunda sandstränder och väl tillrättalagt, särskilt  
för barnfamiljer. Och Venedig.

– Italienska Medelhavskusten för att också kunna se 
vacker natur, gamla städer och byar. Oftast sand-
stränder.

– Kroatien för mer dramatisk natur och vackra byar. 
Klippstränder och riktigt klart vatten.

– Franska Rivieran för stil, mat och betagande vack-
ert. Många utflyktsmål.

– Costa Brava för att där är genuina badorter och 
lite billigare.

– Andra kuster för att du vill se något annat. 

Välj resväg ut ur Sverige
På sidan fem redogör vi för de olika vägarna.  
Boka färjebiljett gör du lätt på www.sembo.se.

Välja vägen dit och hem
På de följande sidorna redogör vi för de snabbaste 
vägarna genom Europa till olika destinationer vid 
Medelhavet. Planera eller välj väg också efter smultron-
ställen utefter vägarna. Vi har valt ut en massa förslag 
som vi tipsar om, men här finns inte plats att redogöra 
för dem. Bästa sättet för att inte missa något väsentligt 
kan vara att när man är på plats söka upp närmaste 
turistinformationskontor. De brukar vara märkta med ett 
stort grönt ”I”, och finnas i snart sagt varje stad.

På www.sembo.se hittar du ett antal reseförslag till 
och från badorter vid Medelhavet. De ger tips på dags-
etapper och var du kan bo och uppleva på vägen.

Stanna några dagar längs vägen
På vägen till Italien passerar man ju Österrike, eller 
Tjeckien och Prag. De är värda varje besök. Vägen till 
eller från spanska Costa Brava eller Franska Rivieran 
kan läggas förbi Paris och Disneyland® Paris. Läs mer 
om dessa och andra vackra omvägar på de följande 
sidorna.

Övernattningshotell på vägen
Bokar du dem i förväg slipper du börja leta när alla i 
bilen börjar bli trötta och hungriga. På www.sembo.se 
hittar du övernattningshotell med familjerum, ofta med 
swimmingpool (särskilt uppskattat av barnen!) längs 
genomfartsvägarna söderut. De kan vara svåra att få 
tag på om man inte bokat dem i förväg.

Det är en alldeles speciell glädje att efter att 
ha packat bilen hemma sticka rakt ut i världen 
tillsammans med några av dem man tycker 
mest om. I bilen bestämmer du tillsammans 
med de andra var och när ni ska stanna och 
vad ni vill se. Ni upplever vid varje stopp 
genom Europa något nytt; nya språk, nya 
kulturer, vackra byar, städer och landskap.

Äventyret delas av alla i bilen. Det är ni och 
inga andra. Ni rår er själva.  Det är inte ett 
dugg svårt, bara roligt – om man förberett sin 
resa lite. Vad du behöver veta har vi försökt 
samla i den här broschyren. 

Trevlig resa önskar vi på Sembo dig och dina 
medpassagerare.

Två olika sätt att ta sig till Medelhavet

*Enligt Statens Institut för Kommunikationsanalys. Flyg avser medeldistans 200 – 300 mil och 70 % belägg-
ning. De menar dessutom att flygets utsläpp på hög höjd gör att deras utsläppstal borde fördubblas.
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Res försäkrad
Kolla dina försäkringar! Hemförsäkringen kan ha 
reseskydd, men för att vara riktigt bra försäkrad inför 
bilsemestern rekommenderar vi dig att teckna Sembos 
extra reseförsäkring, speciellt utformad för bilrese-
närer. Den ger ett bättre skydd, t ex hyrbil om något 
händer med din bil, självriskreducering på hem- och 
bilförsäkring, pengar tillbaka på förbokade hotell eller 
arrangemang som måste avbrytas pga sjukdom och 
dygnet-runt-assistans. 

Kartor och GPS
Med färdhandlingarna från Sembo får du en detalje-
rad vägbeskrivning fram till din semester bostad. Den 
utgår från Googles Global Earth. En bra karta över 
resväg och resmål gör det lättare att förstå var man är 
och vart man ska, liksom att göra avstickare.

Checklista
■ Körkort.
■ Bilens instruktionsbok.
■ Bra kartor, t ex Motormännens Europa Vägatlas. 
■ S-märke bak på bilen. Har du registreringsskylt 

med EU-flagga behövs inget separat S-märke. 
■ Pass – obligatoriskt för alla i bilen vid incheckning 

på hotell och semesterbostad.
■ Bilens registreringsbevis i original, obligatoriskt.
■ Fotokopior på pass, körkort och kontokort under-

lättar om de kommer bort.
■ Grönt försäkringskort, visar att fordonet är 

trafikförsäkrat. Det får du gratis av ditt försäkrings-
bolag. Rekommenderas.

■ Telefonnummer till ditt försäkringsbolags jour 
behövs om olyckan skulle vara framme (t ex SOS 
Alarm).

■ Försäkringskassans Europeiska Sjukförsäkringskort 
(www.forsakringskassan.se) underlättar om du 
skulle behöva akut sjukvård inom EU och Schweiz.

■ Reflekterande varningsväst att bäras om man går 
ut ur bilen på trafikerad väg.

■ Första hjälpensats.
■ Extra glödlampor.
De tre sistnämnda är obligatoriska i några av de 
länder som du kör igenom.

Länkar
www.rast.de  
Bensinstationer & rastplatser i Tyskland
www.trafikken.dk  
Trafikinfo i Danmark och västeuropeiska länder
www.verkehrsinformation.de  
Trafikinformation i Tyskland
www.oeamtc.at  
Trafikinformation i Österrike
www.tcs.ch  
Trafikinformation i Schweiz
www.autoroutes.fr  
Motorvägar i Frankrike
www.autostrade.it  
Motorvägar i Italien

Välja tid och väg genom Tyskland 
Det är mycket trafik på de tyska motorvägarna, och 
särskilt mycket fredag eftermiddagar och lördagar i 
juni och juli. Då är risken stor att man någon gång blir 
sittande i kö (”Stau”). Att långtradare är förbjudna på 
motorvägarna på söndagar och i juli och augusti även 
dagtid på lördagar kan vara bra att veta. Särskilt utsatta 
avsnitt är några mil runt Hamburg, Bremen, Dortmund, 
Köln, Karlsruhe och München. Motorvägarna genom 
östra Tyskland har som regel betydligt mindre trafik.

Dagsetapper
Åker man på motorvägarna ner genom Europa  
och vill göra lite pauser då och då kan man  
planera att köra 70–80 mil per dag. Väljer man 
andra vägar upptäcker man att kontinenten är mer 
tättbefolkad än hemma och att det är nära mellan 
orterna och hastighetsbegränsningarna. Då är kanske 
40 mil vad man hinner med på en dag.

KÖPENHAMN

Frederikshavn

Varberg

Göteborg

Rødbyhavn 

Helsingør Helsingborg

Malmö
Trelleborg

Sassnitz

Gedser

Rostock

Karlskrona

Gdynia
Kiel Puttgarden

Grenå

Välja väg ut ur Sverige
För att köra ut i Europa från Sverige måste man ju åka 
färja eller bro. Från Västsverige och Mälardalen går 
den bekvämaste vägen via Göteborg och Stena Lines 
nattfärja till Kiel i nordtyskland. Efter frukosten ombord 
är man praktiskt taget redan på motorvägen söderut. 

De flesta tar färja i Helsingborg till Helsingör. (Det tar 
20 minuter och färjorna går var 15:e minut nästan hela 
dygnet på sommaren.) Att köra genom Danmark tar 
2–2,5 timmar till Gedser eller Rödby. Därifrån tar färjorna 
två timmar till Rostock, respektive en timme till Puttgarden.

Bron från Malmö till Köpenhamn är naturligtvis be-
kväm, men vägen blir ca fem mil längre om man kom-
mer norrifrån – och erbjuder ingen kaffepaus. Den 
kostar ungefär som färjan Helsingborg – Helsingör.

Från Trelleborg går både dag- och nattfärjor till 
Rostock och Sassnitz.

Beträffande tider och priser och bokande av biljetter 
– se www.sembo.se.
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      Altes Land. På sydsidan av 
floden Elbes utlopp, kring staden 
Jork, söder om Hamburg. Gammal-
dags hus.

Särskilt fina städer i Tyskland: 
Oldenburg, Münster, Osnabrück, 
liksom Kölns centrum, Wurms, 
Mannheim och Speyer är alla 
värda ett besök. I till exempel 
Rüdesheim vid Rhen och Trier vid 
Mosel har Sembo trevliga hotell.

  Eifelpark. Djur- och nöjespark 
i Gondorf vid Bitburg lite norr om 
Trier. www.eifelpark.de

  Holidaypark. Nöjespark i 
Hassloch/Pfalz lite söder om 
Mannheim. www.holidaypark.de

Vägen till Paris, med Holland, Belgien  
och västra Frankrike
Du startar med färja Helsingborg-Helsingør och sedan färja Rødby–Puttgarden. Eller välj 
bekväm direktfärja Göteborg – Kiel. Fortsätt förbi Hamburg, Bremen och Münster till 
Köln och vidare mot Aachen, Liège, Valenciennes och Paris.

  Phantasialand. Stor nöjespark 
i Brühl vid Köln. www.phantasial-
and.com

Disneyland® Paris. är nöjes-
parken som är i en klass alldeles 
för sig.

Foto: Cowin, Andrew

Paris

Ställen att se på vägen

Särskilt fina omvägar

Arras och Senlis har vackra 
gamla stadscentra.

Vid Verdun finns minnesmärken 
från Första Världskriget.

I Bryssel finns ett av Europas 
vackraste torg, det majestätiska 
Grand Place med imponerande 
byggnader och sirliga fasader. 
Barnfamiljen besöker säkert tema-
parken ”Mini-Europe” med 350 
modeller av Europas mest kända 
byggnader.

I Gent och särskilt i Brügge finns 
sagolikt vackra stadskärnor med 
ståtliga hus i stort sett intakta från 
medeltidens glansperiod, då dessa 
var mycket betydelsefulla städer. 

  Deutsche Weinstrasse: Från 
Monsheim, via Bad Dürkheim och 
Neustadt ända ner till Wissembourg 
vid gränsen till franska Alsace. 
Vägen är 8,5 mil lång och fylld av 
gamla borgar och slott. Ansluter till 
”Röda vägen” norr om Strasbourg.

Förutom de beskrivna på kartan:

      Vinstäderna Ahrweileer och 
Altenahr och gammeldags Adenau 
ligger på en väg till Ulmen. De är 
alla roliga att besöka.

Bryssel

© Disney

Ägare: Neustadt a.d. Weinstraße,  
Tourist, Kongress- und Saalbau GmbH

Köln
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Du som ska till kanalkusten 
eller Normandie viker av 
mot kusten redan norr om 
Paris. Kör mot Rouen och 
vidare ut mot kusten.

Loiredalen från Tours till Blois.  
I detta ”Frankrikes trädgård”  
lät Frankrikes stora kungar upp- 
föra enorma slott. Passa på och 
se några av slotten Chambord, 
Chaumont, Chenonceau och 
Amboise så har du fått några 
fantastiska smakprov.

Om du har startat i Syd sverige på morgonen och är 
på väg till Paris kan fina Hotel Idingshof i Bramsche 
vara ett gott ställe för natten. Där finns familje rum och 
tillgång till badland. För fler förslag på dagsetapper 
och övernattningshotell, se www.sembo.se, där  
du också kan reservera dem.
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Den gula vägen
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Köln – Koblenz längs  
floden Rhen. Mycket 
vackert. Vinodlingar kring 
tjusiga Remagen. Söder om 
Koblenz blir det ännu finare 
med gamla borgar och fina 
gamla byar. Båda sidorna 
av floden lika fina. 

Koblenz – Trier. Här kan du, 
om din tid tillåter, följa den 
slingrande floden Mosel.  
De idylliska småstäderna  
ligger som ett pärlband  
mellan vinbergen. Vackra 
Trier är också värt ett besök. 
Där finns bland mycket annat  
minnen från romartiden.

Det vackra landskapet 
Champagne har gett namn 
åt det bubblande vinet som 
förknippas med fest och 
lyx världen över. Här finns 
flera sevärda städer, som 
provinshuvudstaden Reims 
och den mindre Epernay. 
Hela vägen längs floden 
Marnes från Epernay till 
la-Ferte-sous-Jouarre är fin. 
Kör hela sträckan eller bara 
en del! 

© MDLF/CRT Champagne-Ardenne/Oxley

1

Ägare: Rüdesheim am Rhein:  
Städtisches Verkehrsamt

© MDLF/Daniel Philippe
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”Sagovägen”, Kör en bit 
på sagolikt vackra Deutsche 
Märchenstraasse, t. ex längs 
floden Weser mellan Hameln 
och Kassel. Härifrån lär 
bröderna Grimm ha samlat 
in många av de klassiska 
sagorna som Rödluvan och 
vargen, Hans och Greta etc.

Törnrosa sov i hundra år i 
slottet i Sababurg. Passa på 
och se det! (www.deutsche-
maerchenstrasse.com)

Ägare: HA Hessen Agentur GmbH

Det går precis lika bra att 
mellan Würzburg och Milano 
åka via Stuttgart och Zürich. 

Du kan från Ulm ta vägen 
förbi Füssen och Innsbruck  
i Österrike om du vill köra 
igenom det stora Brenner-
passet i riktning mot mellersta 
eller östra Italien.

Om du startat i Sydsverige 
på morgonen är Motel Road-
house i Kirchheim ett populärt 
ställe för första natten. Där 
finns sköna sängar och swim-
mingpool för alla i familjen. 
www.sembo.se

Väljer du vägen via Inns-
bruck kan vi rekommendera 
övernattning på mysiga 
Gasthof Neuwirt strax söder 
om staden. www.sembo.se

För den andra natten före- 
slår vi 1600-tals hotellet 
dell´Angelo i Locarno om du 
kör genom Schweiz.
www.sembo.se

Från strax norr om Kassel 
ner till Fulda går en vacker 
väg förbi sköna Bad Sooden-
Allendorf och Bad Herzfeld. 

Mainau är en ö i Bodensjön 
vid Konstanz. Dess park 
är sevärd och skapad av 
Lennart Bernadotte. För 
att komma dit kan man ta 
bilfärja från Meersburg på 
norra sidan av sjön och se-
dan fortsätta på motorvägar 
söderut mot Zürich. 

Den blå vägen

      Hansapark är en stor 
nöjespark mellan Puttgarden och 
Lübeck. www.hansapark.de
      Heidepark är en kul nöjespark 
i Soltau. www.heide-park.de
      Vogelpark Walsrode är värl-
dens största fågelpark med 700 
olika arter i vackert parklandskap. 
www.vogelpark-walsrode.de
      I Serengeti Park får man köra 
runt bland de vilda djuren som i 
Tanzania. www.serengeti-park.de

Ligger liksom de två ovanstående 
parkerna 5-8 mil norr om Hannover. 

Tyskland, Schweiz, Österrike, Syditalien,  
Italienska Medelhavskusten och Franska Rivieran
Du startar med färja Helsingborg-Helsingør och fortsätter med färja Rødby–Puttgarden. 
Eller tag nattfärjan Göteborg – Kiel. Kör vidare förbi Hamburg, Hannover och Kassel 
till Würzburg. Nu kan du välja att byta till vår Gröna Väg mot Nürnberg och München. 
Denna Blå Väg går mera rakt söderut via Ulm för att komma förbi Lindau vid den sköna 
Bodensjön och ner till Milano och sedan den franska eller italienska Rivieran. 

Kom ihåg att senast vid gränserna till Schweiz och Österrike köpa motorvägsmärke (s.k. 
vignette) för respektive land. 

      LEGOLAND® vid Günzburg 
nordost om Ulm.
     Tripsdrill är Tysklands äldsta och 
barnvänligaste äventyrspark norr 
och Stuttgart. www.tripsdrill.de

Braunschweig, Celle, Goslan, Göt-
tingen, Hameln, Hannover, Hildes-
heim, Lüneburg och Wolfenbüttel är 
alla vackra gamla städer med ståtliga 
korsvirkeshus och gator och gränder 
som det är roligt att gå runt på. 

Barockstaden Fulda och vinsta-
den Würzburg med omgivningar 
är värda ditt besök.

Ställen att se på vägen

Särskilt fina omvägar

Lindau ligger vackert vid Bo-
densjön med många restauranger 
längs strandpromenaden.

I princip är alla orter längs de 
norditalienska sjöarna Gardasjön, 
Lago Maggiore och Lago di Como 
roliga att besöka.

      Metzingen. Fabriksförsälj-
ning från Hugo Boss m fl. kända 
märken.

      Romantische Strasse”. Kör hela 
eller valfri del av detta 35 mil 
långa turiststråk mellan Würzburg 
och Füssen. Särskilt sevärda orter 
på vägen tycker vi Rothenburg ob 
der Tauber, Dinkelsbühl, Nördling-
en, Donauwörth och Augsburg är. 

Vid Schwangau nära Füssen vid 
österrikiska gränsen ligger slottet 
Neuschwanstein. Se det där, eller 
liknande på Disneyland® Paris!  

Läs vidare på  
www.romantischestrasse.de.
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Du startar längs blå 
vägen och väljer kanske 
Novotel i Hildesheim 
första natten. Ett charmigt 
hotell i mysig stad för hela 
familjen.
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I sydvästra Tyskland kan du 
välja att köra in i Frankrike 
t ex vid Strasbourg eller 
Mulhouse (Då spar du in 
den schweiziska motorvägs-
skatten, men får betala mer 
franska motorvägsavgifter.)

Fortsatt resa söderut går 
snabbast via gastronomins 
Lyon och ska du mot Fran- 
ska Rivieran fortsätter du  
på motorvägen via nougat-
staden Montélimar, Orange 
och Aix-en-Provence.

Mot Franska Solkusten och 
Spanien kör du via Orange 
och Montpellier till slutmålet.

För den andra natten före- 
slår vi Novotel i Beaune.  
Det är ett bra familjehotell 
i hjärtat av Bourgogne en 
bit från stadens synnerligen 
vackra historiska centrum. 
Hotellet har utomhuspool. 
www.sembo.se

      Europa Park - stor nöjespark i 
Rust vid Freiburg i sydvästra Tysk-
land. www.europa-park.de

Colmar och Strasbourg (huvud-
staden i Alsace) är vackra städer. 
Mulhouse har fina tåg- respektive 
bilmuséer. Beaune är en vacker 
gammal stad och Bourgognevi-
nernas centralort. Dijon är en 
praktfull medeltidsstad känd 
för sin senap. Langres är en av 
Frankrikes äldsta och vackraste 
städer. 

  Tournus är sevärt. Någon mil 
väster ut hittar du den lilla pärlan 
Martailly-les-Brancion. I området 

Västra Tyskland, Schweiz, Franska Medelhavskusten 
och Spanien
Tag den blå vägen förbi Hamburg och Hannover till Kirchheim, där många väljer att stan-
na första natten. Nu börjar Röda vägen från Kirchheim via Frankfurt am Main, Karlsruhe 
och Freiburg in i Schweiz. Vägen fortsätter via Lausanne och Genève in i Frankrike.

erbjuds många vinprovningar, 
”dégustation”. 

  Pont du Gard vid Remoulins 
får du inte missa! Det är en väldig 
och vacker, snart 2000 år gammal 
akvedukt. Strax intill ligger den 
urgamla staden Uzès med fina 
byggnader från alla epoker.

© MDLF/Michel Angot

Ställen att se på vägen

Särskilt fina omvägar

Den medeltida staden Aigues-
Mortes, Arles och Orange med 
sina romerska lämningar, Avignon 
med sitt påvepalats från 1300-ta-
let, vackra Montpellier, sydfranskt 
genuina Sète, underbara Collioure 
och den fantastiskt välbevarade 
Carcasonne är alla mycket vackra 
och besöksvärda städer.

och Neckarsteinach. Sedan är 
vägen längs floden Neckar ner till 
Neckarsulm väldigt fin.

  Alsace Route du Vin slingrar 
sig fram i ett vackert landskap 
från Marlenheim via Obernai, 
Châtenois, Haut Koenigsbourg, 
Ribeauville, Riquewihr ända ner  
till Thann. Städerna är nästan osan-
nolikt sköna med pittoreska gränder 
och stor blomsterprakt. Maten och 
vinerna är i samma klass!

      Bergstrasse går parallellt med 
motorvägen från Darmstadt till Hei-
delberg förbi Bickenback, Heppen-
heim, Weinheim och Schriesheim 
och flera idylliska orter ner till sköna 
staden Heidelberg. Ett milt klimat 
ger här vinerna och blommorna 
idealiska förutsättningar.

  Burgenstrasse mellan Heidel-
berg och Heilbronn. Vägen för- 
 binder många slott och borgar. 
Särskilt sevärda är Neckargemünd 

Sète

Strasbourg
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Den röda vägen

      På Route de Grand Crus  
mellan Dijon och Beaune ser du 
massor av små byar med namn, 
som deras viner gjort berömda.

5

Rockepot/Beaune

© MDLF/Daniel Philippe

© MDLF/R-Cast
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Route Napoleon är väl egentlig 
en genväg, men den tar lite 
mera tid. Kör via Grenoble till 
Sisteron, porten till Provence, 
och sedan, den vackra väg  
Napoleon valde när han 
återkommit från förvisningen 
på Elba, direkt ner till Cannes. 
En extra utflykt härifrån är att 
svänga av vid Castellane några 
mil till Grand Canyon du Ver-
don. Det är en otroligt vacker 
väg, som leder till Europas 
motsvarighet till USAs Grand 
Canyon. Låt tillbakavägen till 
Route Napoleon gå  
via la Bastide!

Grand Canyon du Verdon

© MDLF/R-Cast

7

Grand Canyon du Verdon

7

©MDLF/Jean Fr. Tripelon

Pont du Gard
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      Strax nordväst om Dresden 
hittar du den berömda porslinsfa-
briken Meissen. Den är besöksvärd 
liksom dess museum. Dresdens 
centrum, som ju fullständigt förstör-
des i kriget är nu till stora delar 
rekonstruerat och verkligen sevärt. 

Regensburg från romartiden, 
Nürnberg och den vackra staden 
Passau är båda fina att se, liksom 
den spännande storstaden München.

På väg till Innsbruck norrifrån 
finns Garmisch-Partenkirchen, fina 
lilla Oberammergau, eller medel-
tida Hall och Swarovski Krisallwelt 
i Wattens att besöka, beroende på 
vilken väg du valt.

Tyskland, Österrike, Norra Adriakusten och Kroatien
Du startar med färja Helsingborg-Helsingør och sedan färja Gedser-Rostock. Från Trel-
leborg går färjan direkt ner till Rostock eller Sassnitz.

Vår ”gröna väg” tar dig från Berlin ner via Leipzig, Nürnberg och München och fram 
mot Mozarts födelsestad Salzburg. Fortsätt din resa över och genom Alperna via Villach 
och Udine. Den snabbate vägen till mellersta och södra Kroatien går via Passau och 
Zagreb. Kom ihåg att köpa ett motorvägsmärke före gränsen till Österrike.

Innsbruck och Salzburg är båda 
värda en omväg.

  Velden vid den varma badsjön 
Wörthersee är ett elegant ställe för 
österrikiska semesterfirare.

Ställen att se på vägen

Särskilt fina omvägar

  Nära Salzburg vid Hallein 
finns Salzwelten, saltgruvor som 
är spännande att uppleva för hela 
familjen. 

  Gmunden vid Traunsee är 
sagolikt vackert, liksom byarna runt 
sköna Attersee och byn St. Wolf-
gang, alla i Salzkammergut väster 
om Salzburg. Se www.sembo.se

  Väg 22/85 från Weiden förbi 
Cham och Regen till Passau är ett 
naturskönt alternativ till motorvägen.

  På vägen mellan Rosenheim 
och Salzburg sväng av mot Gras-
sau och följ sedan natursköna 

      Från Dresden mot den bergiga 
tjeckiska gränsen går tre vackra 
alternativ till motorvägen. Den 
vackraste (väg 172) går förbi 
naturskyddsområdet Sächsische 
Schweiz med fantastiskt natursköna 
utsiktsplatser.  

  Från vackra staden Naumburg 
söder om Leipzig till Jena slingrar 
sig vägen naturskönt längs ån 
Saale. (Sedan fortsätter vägen lika 
vacker vidare söderut).
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Deutsche Alpenstrasse förbi Reit 
im Winkl till Berchtesgaden, (där 
Hitler hade sin ”sommarstuga”). 

För att komma över Alperna kan 
man se mer av det vackra Öster-
rike om man väljer andra vägar än 
motorvägarna: 

  Från Kufstein välj vägen över 
Wörgl, Kitzbühl, Mittersill för att 
komma genom Felbertauerntunneln 
och Lienz. Sedan kan du välja att 
köra via Plöckenpasset närmaste 
och mycket vackra vägen till Udine 
eller motorvägen från Spittal.

6

Ska du till mellersta Italien 
går vägen från München 
antingen normalt snabbast 
via Rosenheim och Kufstein 
eller vackrare via Garmisch-
Partenkirchen till Innsbruck. 
Därifrån är det raka spåret 
ner via stora Brennerpasset.

Sväng av ca fem mil sö der 
om Salzburg mot Zell am 
See. Kör rakt söder ut på 
Grossglockner Hochal-
penstrasse (avgift, bara  
öppet på sommarhalvåret). 
Den är spännande och bju-
der på hissnande utsikter.

Alternativt sväng av före 
Zell am See på en väg upp 
i Gasteinerdalen. Högst 
däruppe sätter man bilen 
på ett tåg och blir fraktad 
genom berget (avgift). På 
andra sidan väntar gamla 
staden Spittal.

Grossglockner

© ANTO/Weinhaeupl W.

På vägen ner eller hem vill 
vi gärna rekommendera 
åtminstone en natt i Berlin. 
Familjevänligt, prisvärt och 
centralt bokar du vårt Mark 
Apart Hotel.  
www.sembo.se

Kör du via Salzburg är en natt 
i Österrike sedan också något 
att se fram emot. Välj t ex 
Austria Trend Hotel om du vill 
bo i den staden eller trevliga 
Gasthof-Hotel Hauslwirt i 
Golling, som är en alpby 
nära motor vägen lite längre 
söderut. www.sembo.se

Kör du via Prag och Wien 
är det ju städer man 
ogärna bara kör förbi. Lätt 
att hitta till i Prag är väl-
skötta Flatotel Orion och i 
Wien är det trevligt att bo 
på t ex Hotel Alexander.  
www.sembo.se

Den gröna 
vägen
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Oberammergau

Medeltida Hall

Swarovski Krisallwelt

©Bayern Tourismus

© Bager Tourismus

Innsbruck

Albrecht Dürers hus i Nürnberg

Zell am See ligger vid en 
alpsjö. På Landhotel Martha 
bor du fint. www.sembo.se

© ANTO/Sochor

Passau

©ANTO/Diejun

© ANTO/Socher

© ANTO/Mallaun
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Värt att veta om bilkörning i  
olika länder i Europa

Schweiz, Österrike,
Tjeckien och Slovakien
I dessa länder köper man ett märke, s k vignett, på 
bensinstationer vid motorvägen.

Köp märket strax innan respektive gräns eller så 
snart du passerat gränsen till landet. I Schweiz är 
den årliga motorvägsskatten CHF 40; Österrike t ex 
10 dagar för 7,70; Tjeckien 15 dagar CZK 200 (ca 
SEK 50). Tänk på att böterna är höga om detta märke 
saknas! Dessutom är vissa motorvägar, bergsvägar 
och tunnlar i Österrike och Schweiz avgiftsbelagda, 
t ex Brennermotorvägen från Innsbruck mot Italien. 
Avgifterna betalas i betalstationer på plats. 

Frankrike
Framkomligheten på motorvägarna är bra medan de 
vanliga (gratis-) vägarna kan vara överbelastade, bl a 
med tung trafik. Vägavgifter betalas automatiskt med 
kort eller mynt (jämna pengar), eller manuellt i filen 
med “gubbe” på skylten. Displayer längs vägen kan 
visa: ”Bchn” (bouchon) = kö, ”fermé” = (stängt längre 
fram).

Tankställena på motorvägarna är dyrare än andra 
mackar. Billig bensin finns på stormarknader som Car-
refour, Leclerc och Auchan. Betalning vid pumpen.  
Kort med Visa/MasterCard samt Euroshell – hos Shell.

Hastighetsgränser: tätort 50, landsväg 90 (vid regn 
80) motorväg 130 (110). Vid dimma med max 50 m 
sikt: 50 km/tim.

Italien
Det är lätt att bila i Italien, även om trafiken har högt 
tempo. Ljusskylt med ”coda” = köer. Bensinen är dyr i 
Italien så tanka gärna före inresan. Självtank ”Fai da 
te” gör det lite billigare. 

Hastighetsgränser: landsväg 90–110 och motorväg 
130.

Kroatien
Numera susar du fram ganska behagligt på de 
Kroatiska vägarna. Undantag är lördagar då ofta köer 
uppstår. Försök att planera så kort resväg som möjligt 
till din slutdestination för lördagen. 

Tyskland
Trafiken är snabb, men också disciplinerad och 
välordnad. Håll alltid ett öga i backspegeln och ligg 
inte kvar i vänsterfilen om du inte kör om. Tydlig och 
konsekvent skyltning gör det lätt att hitta. Trafikradion 
har skyltar längs vägen så ni kan lyssna efter köer 
(”Stau” på tyska) och ta en färdigskyltad omväg. Följ 
ett U och ett nummer, t ex U 47, förbi stoppet och ut 
på motorvägen igen. Blir det stopp, slår sista bilen i 
kön på varningsblinkers. Högerfilen håller till höger 
och vänsterfilen mot vänster så det blir fri väg i mitten 
för bl a polisen. Tankställena längs motorvägarna är 
stora, effektiva och välutrustade. Ha småpengar till 
hands vid toabesök, ca 25 cent. Bensinen är dyrare 
här än på andra mackar. Det lönar sig att köra till 
närmaste by. Hastighetsgränser: landsväg 100 och 
på motorväg rekommenderas max 130.

Miljözoner
Nu har miljözoner ”Umweltzonen” införts i flera tyska 
städer. För att få köra bil i dessa miljözoner måste 
bilen ha en speciell miljödekal på vindrutan, som vi-
sar miljöpåverkan. Dekalerna finns i 3 varianter med 
olika färg, utan dekal i dessa zoner ger böter € 40 
(även för utlandsregistrerade fordon). Läs mer:  
www.umwelt-plakette.de (Climate Company, även 
information på svenska), www.tuev-nord.de, www.
gtue.de eller www.dekra.de

Polen
När du skall köra bil i Polen skall du ta god tid på 
dig. Trafiken är livlig och vägnätet av mycket varierad 
kvalitet. Korta avstånd tar ofta längre tid än du 
planerat. Motorvägen mellan Katowice och Kraków 
är avgiftsbelagd. 

PÅ WWW.SEMBO.SE HITTAR DU UPPSLAG TILL DIN RESA PÅ WWW.SEMBO.SE HITTAR DU MÅNGA FINA ERBJUDANDEN
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Resa med barn i bil

Så här trivs barnen på resan 
Det är alltid spännande att se nya platser och ta in på nya 
hotell. Inte minst barnen älskar att upptäcka främmande 
städer och mysiga små byar längs vägen. Men tänk på att 
barn har lite mindre uthållighet än vi vuxna så gör dags-
etapperna korta och stanna ofta.

Sembo AB - Kungstorget 8, plan 3 - Box 1324, S-252 78 Helsingborg  
Telefon 042-37 85 00 - sembo@sembo.se - www.sembo.se

I slutet av dagen brukar orken tryta 
och då kan det vara bra att ha 
övernattningen klar så att ni inte 
behöver åka och leta utmed vä-
gen. Boka hemifrån innan ni reser 
på www.sembo.se. Här kommer 
några andra tips som kan vara bra 
att tänka på innan intrycken blivit 
för många och tröttheten sätter in: 

❋ För barn är det bättre med 
många korta än få långa pauser.

❋ Ta en paus vid en äng, skogs-
backe eller på någon större rast-

plats där barnen kan bli av med 
lite spring i benen. Glöm inte att 
ta med en kylväska där ni kan 
ha en god picknick nedpackad.

❋ Se upp för värmen! Ha gärna 
gardiner för att skärma av solen. 

❋ Undvik choklad och annat  
godis som kladdar ner bilen. 
Bäst humör i längden ger frukt 
och liknande.

❋ Ta med servetter, toapapper, 
våtservetter och soppåsar. 

Fler tips
❋ Mjuka kuddar ger stöd åt  

huvudet. 

❋ Med ett fotstöd (t ex mjuk pack-
ning på golvet) slipper barnen 
sitta och dingla med benen. 

❋ Låt barnen sitta så de kan se ut 
ordentligt.

❋ Gott om dricka (helst vatten) och 
frukt för att hålla energin uppe. 

❋ Musik, sagor och filmer kan 
vara bra att ha med. 

❋ Gosedjur, böcker, spel, papper 
och färgpennor är uppskattat. 

PÅ WWW.SEMBO.SE HITTAR DU ALLT FÖR DIN BILRESA


