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kallades Fürstenzimmer och var en li-
ten tvårummare uppkallad efter Kaiser 
Frans II. Rent, stort och lite kitschigt, 
med hur många prylar och detaljer som 
helst att ta intryck av. Hela hotellet är 
ett levande museum.

En vacker och välskött by
I byggnaden, runt hörnet, ligger res-
taurangen med samma namn. Den har 
även ett eget bryggeri. Lokalen är triv-
sam och maten producerad av lokala 
råvaror smakade mycket bra. På mor-

Den här gången hade vi bestämt oss för 
att åka in i Frankrike via Alsace. Helt 
ovetande om att det skulle bli en av de 

värsta smitthärdarna i landet. Men det 
gick bra. 

Tysklands äldsta hotell
Kvällen innan resan över gränsen till 
Frankrike hittade vi en riktig pärla. 
Hotel zum Riesen i vackra och mysi-
ga Miltenberg. Det är en ort i Bayern, 
sydost om Frankfurt, intill floden Main. 
Hotellverksamheten har bedrivits se-
dan 1411 och det är inte bara Tysklands 
äldsta hotell utan också ett av världens. 
Det har renoverats i omgångar. Senast 
1970 av dåvarande ägaren som också 
var arkitekt och investerade en stor 
summa. Hotellet drivs vidare av hans 
fru och hängivna medarbetare. Det 
finns en intressant historia och många 

Att bo på ett museum, varför 
inte? 

Vi bodde bra och fick många  
andra intryck som bonus. 

För det är Tysklands äldsta 
hotell, från 1400-talet.

I den här vackra byggnaden ligger hotellet. Byggnaden är från tidigt 1400-tal, men välskött och varsamt renoverad. Passar in i byns fina atmosfär.

Hotellrummet är ombonat och rymligt. Som 
en liten lägenhet. Sköna sängar och fräscht.

Den trevliga restaurangen serverar god mat gjord på lokala råvaror. 
Och portionerna är rikliga. Från deras ”Bierkarte” kan man välja ur ett brett sortiment 

av goda ölsorter från det egna microbryggeriet.

En liten sittgrupp i rummet. 
Här finns så många detaljer att titta på, 

kitschigt och personligt.

En liten pärla längs vägen  

Under sportlovet var vi i Sverige 
och hade bokat tågresa tillba-
ka till Antibes. Vi började kän-

na oro inför spridningen av det nya 
coronaviruset och beslöt oss för att ta 
bilen istället. Det kändes tryggare. Som 
alltid vid bilresor genom Europa är det 
kul att hitta trevliga stopp längs vägen. 
Tyskland har många pärlor, men det 
gäller att ta sig en bit från autobahn. 

Gunilla Forsmark Karlsson
gunillafk@gmail.com

kända personer har bott här. Vad sägs 
om Gustav II Adolf, drottning Kristina, 
Napoleon Bonaparte och Elvis Presley. 

Rum med namn på kungar 
Vi hade ringt och bokat ett rum men när 
vi kom fram fanns det ingen personal i 
receptionen, bara en skylt som hänvi-
sade oss en trappa upp. Där kom vi in i 
ett vardagsrum och blev varmt mottag-
na av den vänliga ägarinnan. Det var på 
den tiden när man hälsade genom att ta 
varandra i hand. Vi fick vårt rum som 

gonen blev det en promenad genom 
staden, som präglas av vackra trähus 
och korsvirkeshus. Dessa lär ha stått 
som modeller för hus till tyska modell-
järnvägar. Jag kan förstå det. Vi öns-
kar att vi hade haft mer tid att vandra 
omkring och upptäcka mer av stadens 
charm och historia. Tänk på att planera 
för någon timmes rundvandring om du 
kommer hit.

Detta hus på ca. 335 m² och 1700 m² mark, 
är beläget vid foten av Haut-de-Cagnes, 

ett stenkast från Villa Ingeborg. Huset är uppdelat i 
två lägenheter och separata uthyrningsrum, men kan 

enkelt göras om till ett hus om så önskas. Huset 
består av två vardagsrum, varav ett på 70 m² med 

öppen spis, två kök, sju sovrum med privata badrum, 
dusch och toalett, flera terrasser och en 

swimmingpool. Huset har en otrolig charm, 
men det behövs en viss renovering.

Pris: 1 390 000 € Referens: 3788337

Vår kundnöjdhet är mycket hög 
- välkommen till oss du också.

Charmerande villa / Bed & Breakfast 
i Haut-de-Cagnes vid Villa Ingeborg

rivierakeys.com +33 (0)4 93 39 00 00


