
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Ma 18.06 Sø 24.06 8.895,- C/2
Sø 15.07 Lø 21.07 8.995,- C/2

Se påstigningssteder og -tider på side 79.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
ophold i dobbeltkahyt/dobbeltværelse, 6 
x morgenbuffet, 3 x frokost, 6 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: 3.000,-
Enkeltværelse/A kahyt: 4.200,-
Dobbelt A kahyt: 1.250,-
Fast plads i bussen: 210,-/140,-/105,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Helpension om bord 

inkl. drikkevarer



Her er et rigtigt godt og dækkende 
flodkrydstogt for dig, som gerne vi 
opleve det bedste og mest klassiske af 
de to store floder Mosel og Rhinen. En 
dejlig og afslappende rejse med gode 
oplevelser og gode rammer. Der er 
masser af tid, og undervejs vil du være 
ledsaget af dansk rejseleder og chauf-
før samt ****dansk bus. Vi sejler med 
et af de flotte skibe fra rederiet Croisi-
Europe. Alle kahytter er udstyret med 
eget bad, toilet, aircondition m.m. Un-
dervejs serveres god mad både mor-
gen, middag og aften. Skibet tilbyder 
all inclusive om bord, hvilket betyder 
drikkevarer til frokost og aftensmad 
og desuden fri bar med udvalgte drik-
kevarer. Se mere om skibene på vores 
hjemmeside.

REJSEPLAN
1. dag: Danmark – Ruhr distriktet
Efter påstigning går rejsen via Pad-
borg til vores overnatningshotel i Ru-
hrområdet. Middag og overnatning 
på hotellet.
2. dag: Køln og ombordstigning i Trier
Efter en god morgenbuffet kører vi til 
Køln, hvor vi i byens centrum ser den 
prægtige domkirke og desuden får lej-
lighed til at se os omkring i de flotte 
gamle gader omkring byens historiske 
centrum. Herfra går turen mod Trier 
og vores skib for ombordstigning, vel-
komst og præsentation af skibets per-
sonale.

3. dag: Fra Trier til Cochem
Når morgenbuffeten er godt gennem-
ført, skal vi se nærmere på Trier, som 
levner dusinvis af historiske mindes-
mærker fra Romertiden, hvor netop 
Trier har været en vigtig by og fæst-
ning for romerne. 
Fra Trier venter der en meget smuk sej-
lads ned ad den gemytlige Moselflod 
mod Cochem. Vi anbefaler, at man 
slapper af på skibets soldæk med ud-
sigt til små byer og stejle vinmarker. 
Om aftenen lægger vi til kaj i Cochem, 
og skibets personale varter op med un-
derholdning.

4. dag: Fra Cochem til Koblenz
Om formiddagen suger vi godt til os 
af de mange indtryk, Cochem har at 

tilbyde. Bl.a. kan man tage med by-
ens minitog op til borgen Cochem, der 
knejser flot over byen. Nyd også et for-
middags cafébesøg og smag måske et 
glas af den lokale Moselvin. En liflig 
oplevelse.
Over middag sejler vi videre ned ad 
Mosel og hen mod aften kommer vi til 
Koblenz, hvor Mosel opsluges af Rhi-
nen ved det legendariske Deutsches 
Eck. Vi lægger til kaj for natten i Kob-
lenz.

5. dag: Fra Koblenz til Mainz
Mens vi nyder morgenmaden sejler vi 
op ad Rhinen, på den mest romanti-
ske strækning med de karakteriske 
Rhinborge på begge sider af floden. 
Bl.a. passerer vi den historiske Lorelei 
klippe, hvor Rhinfloden kun er godt og 
vel 100 meter bred.
I Rüdesheim kører vi op til Nieder-
wald monumentet, hvorfra der er en 
enestående udsigt over Rüdesheim 
og Bingen. Tag svævebanen ned til 
Rüdes heim eller kør med bussen til-
bage til Rüdesheim, hvor der bliver en 
stund til at fornøje sig i Drosselgasse, 
inden vi kører til Mainz eller Worms, 
hvor skibet ligger til.
Om aftenen er der gallaaften om bord, 
hvor skibets personale vil underholde.
Vi sejler natten igennem mod Stras-
bourg.

6. og 7. 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.

Mosel og Rhinen Flodkrydstogt,  
7 dage
HØJDEPUNKTER 
• Den gode forplejning med all 

inclusive på skibet

• Vores danske bus er med 
hele vejen 

• Moselfloden og Cochem

• Gallamiddag om bord

• Den romantiske del af Rhi-
nen

•  -
bergen

Cochem

Trier
Koblenz

Strasbourg


