Rhinen i Flammer - Flodkrydstogt
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

03.09.2023
10.09.2023
8 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
10.995,-

Højdepunkter
Det mageløse fyrværkerishow i
Rhindalen
Den flotte helpension om bord på
det dejlige MS Rigoletto
Alle nætter ombord
Romantiske Rhinen fra sin flotteste
side
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Rhinen i Flammer - Flodkrydstogt

Kom med på dette dejlige flodkrydstogt på Saar, Mosel og Rhinen, hvor vi samtidig skal opleve det
traditionsrige og legendariske fyrværkerishow i Rhindalen kaldet Rhinen i Flammer. Og vi skal have det hele
fra første parket på vores 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, aircondition m.m. Undervejs serveres god mad både
morgen, middag og aften, og du vil være ledsaget af dansk rejseleder og chauffør samt ****dansk bus. Til
frokost og aftensmad om bord indgår en drik (øl, vand el. vin), og desuden er eftermiddags- og aftenkaffe
inkluderet. Se flere billeder fra skibet og flodkrydstogtet på vores hjemmeside.Tag med på et flodkrydstogt
og få nye oplevelser og afslapning på samme tid!

Dagsprogram
1. dag: Udrejse til Trier. Ombordstigning
Rejsen går fra Danmark via Padborg til Trier ved Moselfloden, hvor vi går om bord på MS Rigoletto. Efter
indkvartering, spiser vi middag og hilser på skibets personale. Vi ligger for kaj i Trier natten over.
2. dag: På Saarfloden til Mettlach
Vi sejler fra Trier tidligt om morgen og op ad den idylliske Saarflod, som slynger sig markant i det bakkede
og skovklædte landskab. Højdepunktet på sejladsen er ved middagstid, hvor vi kommer til den berømte
Saar-sløjfe, hvor floden svinger 180 grader. Midt på eftermiddagen lægger vi til kaj for natten i Mettlach.
3. dag: Ned ad Saar og Mosel til Bernkastel
Mens vi nyder morgenmaden, sejler vi ned ad Saar og senere ned ad Mosel i retning mod Bernkastel.
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Undervejs passerer vi igen Trier, der var hovedstaden i det romerske Gallien, og foruden amfiteater og
resterne af de romerske bade, troner Porta Nigra som den bedst bevarede byport nord for Alperne.
Strækningen mellem Trier og Bernkastel er Mosel, når det er allerbedst, så det er om at nyde naturen og de
mange visuelle perler. Vi lægger til kaj i Bernkastel midt på eftermiddagen, så der er tid til at se nærmere på
den hyggelige by ved Mosel.
4. dag: Bernkastel - Zell - Cochem
Endnu en dejlig dag står vi op til på Moselfloden. Stå gerne tidligt op og nyd sejladsen mod Zell, som vi
anløber ved nitiden. Her har vi nogle timer til rådighed i den smukke by, inden vi sejler videre mod Cochem.
Undervejs skal vi bl.a. nyde Moselsløjfen ved Bremm. Eftermiddagen står i Cochems tegn, og vi anbefaler at
tage med byens lille traktortog op til borgen Cochem, der knejser over byen. Herfra har man en formidabel
udsigt over byen og floden. Desuden tilbyder vi en vinsmagning i Cochem, og har man lyst, er det naturligvis
muligt at købe nogle flasker med de dejlige dråber. Vi ligger for kaj i Cochemnatten over.
5. dag: Cochem – Koblenz
Endnu en flot morgensejlads venter os i dag på vores sidste del af Moselfloden mod Deutsches Eck ved
Koblenz, hvor Mosel opsluges af Tysklands største flod, Rhinen. Vi ankommer her til ved godt middagstid.
Tag med kabelbanen op over Rhinfloden og op til fæstningen Ehrenbreitstein. Turen og udsigten over både
Rhinen og Mosel er formidabel.
6. dag: Romantiske Rhinen og Rüdesheim
Denne dag skal vi sejle på den mest romantiske strækning af Rhinen, den mellem Koblenz og Rüdesheim.
Her møder vi de stejle bjergskråninger 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 troldkvinden 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 eftermiddagen og aftenen til at gå på opdagelse i
den populære ferieby ved Rhinen. Du kan køre med op til Niederwald Denkmal-monumentet, hvorfra der er
en enestående udsigt over byen og floden.
7. dag: Rüdesheim - Mainz – Oberwesel - St. Goarshausen. Rhinen i Flammer
Sammen med morgenmaden nyder vi sejladsen mod Mainz, som vi ankommer til midt på formiddagen. I
Mainz kan vi se nærmere på byens smukke Domkirke, som er mere end 1000 år gammel. Der bliver også
lejlighed til at opleve Mainz på egen hånd, inden vi midt på eftermiddagen sejler ned ad Rhinfloden igen
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mod Oberwesel, hvor vi lægger til kaj.
Aftenen om bord står i fyrværkeriets tegn, når man ved Oberwesel fyrer op for herlighederne. I ca. 45
minutter er der fuld knald på fyrværkeriet, som skydes af fra såvel skibe på selve Rhinen som fra de
karakteristiske rhinborge. Synet og oplevelsen er mageløst.
Se mere om Rhinen i flammer på www.rhein-in-flammen.com/oberwesel/oberwesel
Hen mod midnat er festforestillingen slut, og vi sejler stille og roligt videre mod Andernach, hvor vi lægger til
for resten af natten.
8. dag: Hjemrejse
Vi tager afsked med skibet og det venlige personale og kører mod Danmark.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

03.09.2023
10.09.2023
8 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltkahyt A inkl. forplejning ifølge program
Dobbeltkahyt B som enkeltkahyt inkl. forplejning ifølge
program
Dobbeltkahyt A som enkeltkahyt inkl. forplejning ifølge
program
Dobbeltkahyt kategori B inkl. forplejning ifølge program
Dobbeltkahyt kategori A inkl. forplejning ifølge program
Dobbeltkahyt Junior Suite inkl. forplejning ifølge program
3-sengskahyt kategori A inkl. forplejning ifølge program

14.895 Kr.
18.495 Kr.
19.795 Kr.
10.995 Kr.
12.795 Kr.
13.795 Kr.
10.995 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, ophold i dobbeltkahyt/dobbeltværelse, 7 x morgenbuffet, 6 x frokost
inkl. en drikkevare (øl, vand, vin), 7 x middag med en drikkevare (øl, vand, vin), kaffe/the om bord, billet til
Rhinen i Flammer, udflugter (ex. entréer) samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.
Rundstykke og en kop kaffe: 16 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet
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Indkvartering
03.09.2023 - 10.09.2023

m/s Rigoletto

Alle afgange på rejsen "Rhinen i Flammer - Flodkrydstogt"
Afrejse
03.09.2023

Hjemkomst
10.09.2023

Dage
8 dage

Pris fra
10.995,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.

