
Er du vild med såvel flodkrydstogter 
som julemarkeder, så er dette togt no-
get for dig. Her er der skønne gamle 
byer med julebelysning, Glühwein, 
ristede mandler og julestemning for 
alle pengene. Undervejs vil du være 
ledsaget af dansk rejseleder og chauf-
før samt ****dansk bus. Vi sejler med 
det dejlige skib MS Rigoletto. Alle ka-
hytter er udstyret med eget bad, toilet, 
aircondition m.m. Undervejs serveres 
god mad morgen, middag og aften. Til 
frokost og aftensmad om bord indgår 
en drikkevare (øl, vand, vin) og des-
uden er eftermiddags- og aftenkaffen 
inkluderet. 

REJSEPLAN
Gælder for togtet d. 26/11. Omvendt 
rejseplan for togtet d. 29/11.

1. dag: Udrejse
Rejsen går fra Danmark via Padborg 
til Køln. Vi går om bord. Efter at vi har 
fået vores kahytter, spiser vi middag.

2. dag: Køln og Bonn
I dag er der mulighed for at besøge den 
imponerende Kølner Dom, ligesom 
der bliver tid til en spadseretur om-
kring det gamle rådhus og markeds-
pladsen. Midt på eftermiddagen sejler 
vi mod Bonn. Her kan vi om aftenen 
opleve det hyggelige julemarked på 
f.eks. Münsterplatz eller Bottlerplatz, 

tæt ved Rhinen. Natten igennem sejler 
vi mod Koblenz og Rüdesheim.

3. dag: Det Romantiske Rhinen – 
Rüdesheim
Mens vi spiser morgenmad sejler vi på 
den mest romantiske strækning af Rhi-
nen mellem Koblenz og Rüdesheim. Vi 
har hele eftermiddagen og aftenen i 
Rüdesheim. Efter middagen er det op-
lagt at gå i Drosselgasse og hygge sig 
i den muntre atmosfære. Ved midnats-
tid sejler vi mod Mannheim.

4. dag: Heidelberg
Vi lægger til i Mannheim og kører her-
fra langs med Neckar floden til den 
flotte, gamle universitetsby, Heidel-
berg, hvis velbevarede gamle bydel 
også rummer hyggelige julemarkeder. 
Om aftenen begynder vi vores videre 
sejlads mod Strasbourg.

5. dag: Strasbourg – Kirchheim 
Efter morgenbuffeten tager vi afsked 
med skibet og dets personale. Vi har 
god tid til at opleve det julepyntede 
Strasbourg, inden vi midt på eftermid-
dagen kører til Midttyskland, hvor vi 
overnatter.

6. dag: Hjemrejse
Fyldt op med indtryk påbegynder vi 
hjemrejsen denne sidste dag. Hjem-
komst ifølge plan.

Adventstogt på Rhinen

Fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Ma 26.11 Lø 01.12 5.395,- C/2
*To 29.11 Ti 04.12 5.395,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 63.

Prisen inkluderer 
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
kahytsophold, hotelophold, 5 x 
morgenbuffet, 3 x frokost inkl. en drikkevare 
(øl, vand, vin), 5 x middag heraf 4 med 
en drikkevare (øl, vand, vin), kaffe og the 
om bord, 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.

Bemærk: På dette togt sælges seks enkelt 
kahytter uden tillæg.

Tilkøb pr. person:
Dobbelt B kahyt som enkelt og 
enkeltværelse: 1.600,-
Enkelt A kahyt og enkeltværelse: 1.600,- 
Dobbelt A kahyt som enkelt og 
enkeltværelse: 2.800,-
Dobbeltværelse/dobbelt A kahyt: 600,-
Tresengs kahyt: 0,-
Fast plads i bussen: 180,-/120,-/90,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Flodkrydstogt,  
6 dage
HØJDEPUNKTER
• De store julemarkedsbyer 

Køln og Rüdesheim

• Oplev også fantastiske 
Strasbourg

• Den flotte helpension om 
bord

• Et fantastisk flodkrydstogt, 
der emmer af advent

* Omvendt rejseplan. Se riisrejser.dk for fuld rejseplan.
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19Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11


