
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Lø 14.07 Sø 22.07 11.995,- C/2
Lø 04.08 Sø 12.08 11.995,- C/2
*Lø 15.09 Sø 23.09 12.995,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 79.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
ophold i dobbeltkahyt/dobbeltværelse, 8 

x morgenbuffet, 5 x frokost, 8 x middag, 
drikkevarer om bord på skibet som 
beskrevet, udflugter (ex. entréer) samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Forbehold vedr. flodkrydstogter: 
Ændringer i vandstanden på floderne, 
efter afrejse fra Danmark, kan i enkelte 
tilfælde gøre sejlads på floderne umulig. 
Riis Rejser tager forbehold for ændringer 
i rejseplanen som følge af ændringer i 
vandstanden på floderne. Således kan 

sejlads på floderne og overnatning på skibet 
helt eller delvis erstattes med hhv. buskørsel 
til besøgssteder og seværdigheder samt 
overnatning på hotel. Denne ændring giver 
ikke ret til efterfølgende kompensation.

Tilkøb pr. person
Enkeltværelse/B kahyt: 4.000,-
Enkeltværelse/A kahyt: 5.600,-
Dobbelt A kahyt: 1.600,-
Fast plads i bussen: 270,-/180,-/135,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Helpension om bord inkl. drikkevarer

* Afgangen d. 15.09 sejles med det flotte ”premium 5-ankre” skib, La Fayette.



Vi tør godt påstå, at dette flodkryds-
togt hører til blandt de allerbedste 
på vores hylder. Du oplever hele tre 
floder på dette flodkrydstogt, og den 
fantastiske rute sikrer en oplevelses-
rig rejse. Der er masser af tid, og un-
dervejs vil du være ledsaget af dansk 
rejseleder og chauffør samt ****dansk 
bus. Vi sejler med et af de flotte skibe 
fra rederiet CroisiEurope. Alle kahyt-
ter er udstyret med eget bad, toilet, 
aircondition m.m. Undervejs serve-
res god mad både morgen, middag 
og aften. Skibet tilbyder all inclusive 
om bord, hvilket betyder drikkevarer 
til frokost og aftensmad og desuden 
fri bar med udvalgte drikkevarer. Se 
mere om skibene på vores hjemme-
side.

REJSEPLAN
1. dag: Danmark - Midttyskland
Efter påstigning går rejsen via Pad-
borg til vores overnatningshotel i 
Midttyskland. Middag og overnatning 
på hotellet.
2. dag: Strasbourg
Vi når Strasbourg sidst på eftermid-
dagen. Om bord på skibet serveres en 
velkomstdrink og vi præsenteres for 
besætningen inden middagen. Mulig-
hed for tilkøb af aftentur på flodbåd 
gennem det gamle Strasbourg. Når vi 
er tilbage på skibet, starter vores flod-
krydstogt.

3. dag: Strasbourg – Frankfurt (Main)
Tidligt om morgenen sejles gennem 
sluserne ved Iffezheim og Gambsheim 
på Rhinen. Vi passerer byerne Worms, 
Gernsheim og Nierstein. Frokost om 
bord, inden vi først på eftermiddagen 
ankommer til Frankfurt. Mulighed 
for bytur med rejselederen eller tid på 
egen hånd. Middag og underholdning 
på skibet, som sejler videre i løbet af 
aftenen.

4. dag: Frankfurt – Cochem (Mosel)
Om morgenen begynder vi vores sej-
lads ind i Moseldalen. Frokost om 
bord, inden vi når Cochem. Vi ser den 
gamle bydel med de mange bindings-
værkshuse og det barokke rådhus, 
For dem der har lyst, bliver der mulig-

hed for at komme op til borgen Reichs-
burg til fods eller med minibus. 

5. dag: Cochem – Koblenz (Mosel og 
Rhinen)
Hele formiddagen sejler vi på Mosel. 
Vi besøger Koblenz, hvor Mosel løber 
ud i Rhinen. Rejselederen viser os den 
gamle bydel med bl.a. den romanske 
basilica St. Kastor og kirkerne St. Flo-
rin og Liebfrauen. Middag på skibet, 
som ligger forankret i Koblenz natten 
over.

6. dag: Koblenz – Rüdesheim (Rhi-
nen)
Vi sejler op ad den romantiske del af 
Rhinen, og om eftermiddagen ankom-
mer vi til vinbyen Rüdesheim. Efter 
middag om bord er aftenen til fri dis-
position. Vi anbefaler en gåtur i områ-
det omkring den berømte forlystelses-
gade, Drosselgasse.

7. dag: Rüdesheim – Mannheim 
(Rhinen)
Efter en afslappende formiddag og fro-
kost på skibet ankommer vi til Mann-
heim. Dagens udflugt går til den flotte 
gamle universitetsby, Heidelberg. Tid 
på egen hånd i centrum af byen. Sid-
ste aften om bord byder på gallamid-
dag. Vi sejler om natten.

8. og 9. dag: Strasbourg – Midttysk-
land - Danmark
Vi ankommer til Strasbourg om mor-
genen, og efter morgenbuffeten tager 
vi afsked med skibet og dets personale. 
Vi nyder en stille stund i Strasbourgs 
hyggelige centrum, inden vi kører til 
Midttyskland, hvor vi overnatter. Her-
fra tilbage til Danmark.

Rhinen - Mosel 
- Main

Flodkrydstogt,  
9 dage
HØJDEPUNKTER 
• Vores dejlige skib

• Den gode forplejning med all 
inclusive på skibet

• Moselfloden og Cochem

• Den romantiske del af Rhinen.

• Gallamiddag om bord

• Vores danske bus er med 
hele vejen

•  -
bergen

Cochem
Frankfurt

Mannheim

Strasbourg


