
Kom med til én af de flotteste julemar-
kedsbyer i Tyskland – Rüdesheim ved 
Rhinen. Her kan du nyde et par dejlige 
juledage og fejre en hyggelig juleaften 
sammen med rejsens øvrige deltagere. 
Byen giver fuld gas på juleudsmyknin-
gen, og derfor er det en fryd for øjet, 
når vi spadserer en tur i den historiske 
bymidte.
Vi bor på det gode Park Hotel Rüde-
sheim, der ligger lige ved rhinprome-
naden i Rüdesheim og også lige ved 
den legendariske Drosselgasse. Hotel-
let har gode værelser, og i restauranten 
serveres morgenbuffet og julemiddag. 
Se mere om hotellet på vores hjemme-
side. NB! Jernbanen går gennem Rü-
desheim, så der kan være støjgener for 
”sarte sjæle”.

REJSEPLAN
1. dag: Udrejse
Udrejse fra Sjælland, Jylland og Fyn 
via Padborg. Rejsen går via Hamburg 
og Hannover til Rüdesheim, og først 
på aftenen er vi fremme. Efter ind-
skrivning spiser vi middag i hotellets 
restaurant.

2. dag: Byrundtur
Efter en god morgenbuffet, går vi sam-
men en hyggelig byrundtur i den ju-
lepyntede by. Der er julestemning alle 
vegne i byen, så eftermiddagen er til 
egen fornøjelse. Måske vil man besøge 
Hannelore i Drosselgasse og smage 
på den kendte Rüdesheimer Kaffee.  

3. dag: Juleaftensdag. Byrundtur
Om formiddagen besøger vi St. Hilde-
gardklosteret med mulighed for at del-
tage i middagssang. En meget højtide-
lig oplevelse. Hen over middag besøger 

vi Niederwald Monumentet, hvorfra 
man kan se udover Rüdesheim og den 
smukke Rhinflod i vinterklæder.
Eftermiddagen byder på kaffe og kage 
på hotellet, og der bliver tid til afslap-
ning, inden vi mødes i restauranten til 
julemiddag, hygge og samvær.
Kl. 23 er der højmesse i St. Jakobus Kir-
ken i Rüdesheim. Der er ca. 5 minut-
ters gang til kirken fra hotellet.

4. dag: Juledag
Det er juledag og julefreden har sæn-
ket sig – vi ønsker alle en rigtig glæ-
delig jul. Om formiddagen kører vi en 
lille udflugt til Sct. Goarshausen og til 
den sagnomspundne Loreley klippe. 
Oppe fra klippen, ca. 130 meter over 
Rhinens niveau har vi en fantastisk 
udsigt over dette smalle sted på flo-
den. Tilbage på hotellet i Rüdesheim 
kan man købe en lille frokost, hvis 
man har lyst.
Chauffør og rejseleder arrangerer hyg-
ge og fællesskab på hotellet om efter-
middagen.

5. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden på hotellet be-
gynder vi at køre mod Danmark igen. 
Samme rute som på udrejsen.

Jul ved Rhinen

Afrejse fra Sjælland, Fyn og Jylland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Ma 23.12 Fr 27.12 3.995,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 67.

Prisen inkluderer
Buskørsel i ****bus, dansk rejseleder, 4 x 
overnatning med morgenmad og middag, 
kaffe og kage d. 24/12, udflugter (ex. 

entréer) samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 700,-
Fast plads i bussen: 150,-/100,-/75,-
Forsikringer – hør ved bestilling.

Rejsefakta

Busrejse, 5 dage
HØJDEPUNKTER
• Fortryllende Rhinen

• Parkhotel i Rüdesheim

• En hyggelig juleaften med 
samvær i højsædet

• Julemiddag er inkluderet

• Julepyntede Rüdesheim

•  -
bergen

Rüdesheim 

32 Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11


