
Fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Lø 18.08 To 23.08 5.995,- C/2
Lø 25.08 To 30.08 5.995,- C/2
Lø 01.09 To 06.09 5.995,- C/2
Lø 08.09 To 13.09 5.995,- C/2
Lø 15.09 To 20.09 5.995,- C/2
Lø 22.09 To 27.09 5.595,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 79.

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 skib råder vi over en 
tresengskahyt på øverste dæk. 

Tilkøb pr. person:
Dobbeltværelse og dobbelt A kahyt: 800,-
Tre sengs værelse og tre sengs A Kahyt: 0,-
Enkeltværelse og dobbelt B kahyt som 
enkelt: 1.800,-
Enkeltværelse og dobbelt A kahyt som 
enkelt: 3.000,-
Enkeltværelse og enkelt A kahyt: 1.800,-
Fast plads i bussen: 180,-/120,-/90,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Tjek lige denne 
skarpe pris!



Her har vi samlet kernen i et flod-
krydstogt på Rhinen og Mosel. Fra 
Køln over Rüdesheim og Mosel og 
tilbage til Køln. Så fås det ikke mere 
præcist og ikke bedre. Undervejs vil du 
være ledsaget af dansk rejseleder og 
chauffør samt ****dansk bus. Vi sejler 
med det dejlige skib MS Rigoletto, der 
er hollandsk ejet og har plads til ca. 
110 gæster om bord. Alle kahytter er 
udstyret med eget bad, toilet, aircondi-
tion m.m. Undervejs serveres god mad 
både morgen, middag og aften, til fro-
kost og aftensmaden om bord indgår i 
år en drik (øl, vand el. vin) og desuden 
er eftermiddags- og aftenkaffen in-
kluderet. Se flere billeder fra skibet og 
flodkrydstogtet på vores hjemmeside. 
Tag med på et flodkrydstogt og få nye 
oplevelser og afslapning på samme tid!
Bemærk: På dette skib råder vi over en 
tresengskahyt på øverste dæk. 

REJSEPLAN
1. dag: Udrejse
Rejsen går fra Danmark via Padborg 
til vores hotel i Ruhr-distriktet, hvor vi 
spiser middag og overnatter.

2. dag: Køln og ombordstigning i Bonn
I dag skal vi suge til os af de mange 
indtryk, Køln byder på. Vi kører en 
smuk vej helt til centrum af storbyen, 
og parkerer nær den kendte domkirke 
– Kölner Dom. Naturligvis er der mu-
lighed for at komme ind i den impo-
nerende domkirke, som er bygget i 
midten af 1200-tallet, og vi skal selv-
følgelig også på spadseretur forbi det 
gamle rådhus, markedspladsen, og 
der bliver sikkert også tid til at slå sig 
ned og nyde en kop kaffe eller en god 
Kölsch-pilsner på en café.
Midt på eftermiddagen kører vi ned til 
Rhinen, som vi følger til Bonn, hvor vi 
går om bord på vores dejlige skib, MS 
Rigoletto. Efter at vi har fået vores ka-
hytter, spiser vi middag, mens vi sejler 
op ad Rhinen, i retning mod Ander-
nach, hvor vi lægger til kaj for natten.

3. dag: Andernach – Rüdesheim. Det 
Romantiske Rhinen
Mens vi nyder morgenmaden sejler 
vi på den mest romantiske strækning 

af Rhinen mellem Koblenz og Rüde-
sheim. Her møder vi de stejle bjerg-
skråninger og får rigtig fornemmelsen 
af at sejle i en floddal. Billedet veksler 
mellem vinmarker, borge og småbyer, 
og vi føler os mange gange hensat til 
en helt anden tid. Desuden passerer 
vi den smalleste strækning på Rhinen 
– ved Loreleiklippen, hvor troldkvin-
den, i følge sagnet, sidder og synger 
så smukt, at skipperne styrer skibene 
på grund og forliser. Vi betages af de 
mange indtryk, mens skibet sejler mod 
Rüdesheim, hvor vi lægger til kaj. Vi 
har hele eftermiddagen og aftenen 
i denne populære ferieby, og du kan 
køre med op til Niederwald Denkmal 
monumentet, hvorfra der er en ene-
stående udsigt over byen og floden. 
Efter middagen anbefaler vi bestemt, 
at vi tager en tur i Drosselgasse, hvor 
der altid er liv og glade dage.

4. dag: Fra Rüdesheim til Koblenz og 
Cochem
Stå tidligt op og nyd sejladsen mod 
Koblenz, mens du spiser morgenmad. 
I Koblenz oplever vi Moselflodens ud-
munding i Rhinen ved Deutsches Eck, 
ligesom vi tilbyder, at du kan tage 
med op til fæstningen Ehrenbreitstein 
og se ud over byen og floden.
Eftermiddagen byder på den flotte sej-
lads op ad Moselfloden mod Cochem, 
hvor vi ankommer ca. kl. 19. Cochem 
er en utrolig smuk by, og aftenen 
bruges let på en hyggelig gåtur i de 
gamle, krogede gader, måske med et 
cafébesøg undervejs.

5. dag: Cochem - Bonn
Sammen med vores rejseleder tager 
vi på byvandring i Cochem, og der er 
desuden mulighed for at besøge den 
flotte Burg Cochem, der knejser over 
byen. 
Midt på eftermiddagen nyder vi den 
flotte sejlads ned ad Mosel mod Kob-
lenz. Ved Deutsches Eck drejer vi mod 
Bonn med ankomst i løbet af natten.

6. dag: Hjemrejse
Vi tager afsked med skibet og det ven-
lige personale og kører mod Danmark. 

Rhinen og Mosel
Køln - Andernach - Rüdesheim - 
Koblenz - Cochem

Flodkrydstogt,  
6 dage
HØJDEPUNKTER 
• Alle vores afgange ligger i 

prime-time

• Et fantastisk flodkrydstogt, 
der har det hele

• Køln og Rüdesheim

• Moselflodens smukke dal

•  -
bergen

Cochem

Køln Koblenz

Rüdesheim


