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10 998,-
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Området ved elvene Rhinen og Mosel er kjent og ettertraktet av
mange på grunn av områdets unike naturlige skjønnhet,
fabelaktig sjarmerende byer med bindingsverkshus,
middelalderslott som stiger høyt over elven - og for ikke å
glemme gode viner fra vingårdene. Et område som mange
kommer tilbake til igjen og igjen - og det med god grunn.

Man kan oppleve området på mange måter, men et elvecruise
langs Rhinen og Mosel er nesten en legendarisk reise. Den
mektige naturen nytes med et glass vin i hånden under den rolige
seilingen på elva, mens de sjarmerende byene oppleves på de
mange stoppestedene underveis. Det vakre skipet MS Leonora
transporterer dere trygt og rolig mellom opplevelsene og sørger
for at opplevelsene om bord samsvarer med det fantastiske
synet som passerer mens dere seiler.

Sjarmerende Rüdesheim med bl.a. Drosselgasse

Alken Altstadt

Traben-Trarbach med hus i Jugendstil

Tysklands eldste by, Trier, med den fantastiske
historie fra Romerne

Bindingsverkshusene i Bernkastel-Kues

Reichsburg ved Cochem



Dagsprogram
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Dag 1: Sjekk inn på skipet i
Koblenz
Dere kan sjekke inn på skipet fra kl. 16 og vel om bord på
M/S Leonora vil dere bli ønsket velkommen i salongen av
skipets danske cruise manager, som også benytter
anledningen til å gjennomgå sikkerhetsprosedyrer og
praktisk informasjon om bord. Skipet ligger i Koblenz
over natten, så dere har god tid til å bli kjent med skipet
og dets fasiliteter, nyte utsikten fra øverste dekk og
oppleve Koblenz. Skipet ligger ganske nær den gamle
bydelen i Koblenz, så det er enkelt å ta en tur og oppleve
det historiske distriktet om ønskelig.

Koblenz er en veldig fin by, som ligger ved Deutscher
Eck, som refererer til stedet der Mosel og Rhinen møtes.
Et ideelt utgangspunkt for å oppleve de to elvene og livet
der.

Koblenz
Koblenz er en 2000 år gammel by som har en unik

beliggenhet hvor Rhinen og Mosel møtes, det
verdensberømte Deutsches Eck. Fire fjell, vingårder og
skog danner det fantastiske bakteppet for byen, og
fantastiske kirker, slott, tidligere adelsgårder og
herskapelige hus er spektakulære vitnesbyrd på byens
2000 år lange historie.

Romerne var noen av de første som satte pris på det
vakre landskapet. Den tyske ordenen gjorde det samme,
og senest har UNESCO anerkjent områdets skjønnhet og
historiske verdi ved å sette det på verdensarvlisten.

Gode grunner til å bruke litt tid i Koblenz:

Deutsches Eck
Ehrenbreitstein festningen; Europas nest største,
bevarede borganlegg
Koblenz taubane
Slottet Stolzenfels
Koblenz historiske bydel
Schängelbrunnen fontenen
De grønne parkene langs Rhinen



MS Leonora kveld
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Kongeslottet
St. Castor basilikaen
Museum Ludwig; fantastisk nåtids kunst med bl.a.
Picasso, Dubuffet og Poliakoff

Snart er det tid for den første middagen om bord på
skipet. M/S Leonora blir i Koblenz over natten og seiler
tidlig neste morgen inn på Rhinen og mot en av elvens
mest berømte byer, Rüdesheim.

Dag 2: Koblenz -
Rüdesheim
MS Leonora seiler fra kaia i Koblenz kl. 07.00, og dere
seiler nå inn på Rhinen og mot Rüdesheim langs
strekningen best kjent som "Den Romantiske Rhinen",
som for noen år siden ble lagt til UNESCOs
verdensarvliste.

På vei inn på Rhinen rundes det 'tyske hjørnet'
(Deutscher Eck), hvor keiser Wilhelm den første regjerer
over sammensmeltingen av elvene.

Nyt den vakre utsikten på soldekket eller slapp av med
en god bok i en av skipets barer. På vei til Rüdesheim
passerer dere den berømte Lorelei-klippen på venstre
side. I følge myten var Lorelei en trollkvinne som
trollbandt sjømennene, og med sin skjønnhet avledet

oppmerksomheten deres, slik at de sank på de farlige
klippene.

Det er ankomst til Rüdesheim kl. 13.00. Dere har nå god
tid i den vakre byen til å gå rundt i de smale, fargerike
gatene, spesielt den berømte 'Drosselgasse' tiltrekker
seg oppmerksomhet. Om ikke bare for å smake den tyske
varianten av irsk kaffe, som kalles 'Rüdesheimer Kaffee',
som består av den lokale cognac / brandy Asbach Uralt,
kaffe og pisket krem. Det kan anbefales.

Tilbake på skipet blir det arrangert et velkomstmøte og
en presentasjon av skipets mannskap før middagen.
Velkomstdrink og kanapeer serveres i loungebaren.

Ønsker dere en organisert utflukt kan vi anbefale
følgende tilleggsmulighet:

Tilleggskjøp: Utflukt til Rüdesheim til Niedervba
Niederwald Denkmal med svevebane, bytur til fots og
besøk i Siegfrieds Musikkabinet
Rüdesheim tilbyr en ettermiddagsutflukt som foregår til
fots fra skipet og til sentrum av byen (gangavstand ca.
600 meter). Herfra foregår transporten med taubane opp
til Niederwald-monumentet, hvorfra det er en fantastisk
utsikt over Rhindalen og Rüdesheim by.
Niederwald-monumentet er et stort minnesmerke reist
av keiser Wilhelm I i forbindelse med etableringen av det
store tyske imperiet i 1871.Tilbake i sentrum har det blitt
arrangert besøk på Siegfried's Musikmekaniske Museum,
hvor du kan oppleve en imponerende samling av
mekaniske musikkinstrumenter fra hele verden - besøket



Lugar på hoveddekket
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er en flott opplevelse.Se mer under 'priser'.

Dag 3: Rüdesheim - Alken
Det er avgang fra Rüdesheim kl. 09.00. På vei tilbake til
Koblenz møter du klippen Lorelei igjen, denne gangen på
høyre side. Nyt landskapet og de mange
middelalderslottene som ruver fra klippene langs Rhinen.
Et spektakulært syn. Når dere ankommer Koblenz,
svinger dere inn i Mosel-elven på vei til den koselige
vinbyen Alken, som dere kommer kl. 14.00. Som mange
andre av de pittoreske byene langs Mosel-elven, er det
også her 'plassert' et middelalderslott som sitter
majestetisk på klippene over byen. Dette er slottet Burg
Thurandt. Herfra er det en enestående utsikt over elven
og byen.

Dere har god tid til å oppleve Alken og omgivelser inkl.
Burg Thurandt, eller alternativt kan dere reise bare 20
kilometer til Koblenz og ta en byvandring til fots i
gamlebyen, Altstadt.

MS Leonora blir i Alken til tidlig neste morgen, der hun
seiler videre til byen Zell og deretter byen
Traben-Trarbach.

Ønsker dere en organisert utflukt kan vi anbefale
følgende tilleggsmulighet:

Tilleggskjøp: Byvandring i Koblenz

Denne formiddagen har dere mulighet for en utflukt hvor
dere kommer på en byvandring i Koblenz. Se mer under
'priser'.

Dag 4: Alken - Zell -
Traben - Trarbach
Det er tidlig avgang fra Alken. Den vakre seilingen kan
nytes på soldekket. Skipet passerer totalt 5 sluser før
dere kommer til den lille, koselige vinbyen Zell, som for
alltid vil bli assosiert med sin verdensberømte hvitvin
"Schwarze Katz".

Dere ankommer Zell kl. 12.30 og har en liten time til å se
dere rundt i byen før det igjen er avgang fra byen kl.
13.30.

Ønsker dere organiserte utflukter kan vi anbefale
følgende:

Tilleggskjøp: Byvandring i Zell
I dag er det mulig å bli med på en spennende byvandring i
Zell. Se nærmere under 'priser'.

Seilingen fortsetter gjennom det vakre landskapet til
Mosel, til dere sent på ettermiddagen kl. 16:00,
ankommer en annen fantastisk vinby, nemlig
Traben-Trarbach. Traben-Trarbach var opprinnelig to
byer, som ligger på hver sin side av elven Mosel, men som



Lugar på øverste dekk med fransk altan
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i dag har vokst sammen til en. Byen har blitt forent av en
bro over Mosel siden 1898, og med sine omkringliggende
områder har byen nå drøye 6000 innbyggere.

Etter bybrannene i Trarbach i 1858 og i Traben i 1879
ble byen gjenoppbygd i jugendstil. I gamle dager var byen
veldig viktig for økonomien i denne delen av Tyskland.
Faktisk var byen så viktig at Traben-Trarbach var den
første byen i Tyskland som fikk strøm. Slottruinene etter
slottet Grevensburg, bygget i 1350, ligger over Trarbach,
og byen har tidligere vært et sentrum for vinhandel på
Mosel.

Tilleggskjøp: Byvandring i Traben-Trarbach inkl.
vinsmaking hos lokal bonde
Bli på med en innholdsrik utflukt hvor dere både blir med
på en byvandring og på en vinsmaking hos en av
områdets beste produsenter. Ved ankomst til
Traben-Trarbach tilbys en vinsmaking av en ung
vinprodusent, Axel Emert, som driver en gammel vingård
med store tradisjoner. Men det hindrer ikke Axel Emert i
å ha noen veldig kontante meninger om å dyrke vin.
Historiene hans er ikke bare informative, men også veldig
morsomme.Se mer under 'priser'.

Dag 5: Traben Trarbach -
Mehring (Trier)
MS Leonora seiler fra kaia i Merzig tidlig om morgenen.

Kursen er satt tilbake mot Moselelven, hvor dere i dag
besøker Tysklands eldste by, fantastiske Trier.

Tidlig på ettermiddagen legger skipet til kai i den lille
byen Mehring, 18 kilometer fra Trier. Skipet har
arrangert en utflukt til Trier. Vi anbefaler at dere blir med
på den i ettermiddag (mot betaling, se under priser). Dere
vil ikke angre på det, for Trier er en fantastisk by som er
på UNESCOs verdensarvliste.

Trier
Etter en kort busstur ankommer dere selve Trier, klar til
å se denne fantastiske byen grunnlagt av den romerske
keiseren Julius Caesar. Han ga byen navnet Augusta
Treverorum, og byen ble den regionale hovedstaden i
den galliske delen av Romerriket. Trier oser av kultur og
tysk-romersk historie helt tilbake til år 100 e.Kr.

Triers hovedattraksjoner er sterkt knyttet til byens
romerske fortid, men generelt er Trier Tysklands eldste
by, så her kan du virkelig føle datidens historiske fløyer.
Her er noen av høydepunktene:

Porta Nigra, den romerske byport fra 2 årh. e.Kr.
Konstantins basilika
Triers gamle katedral, Tysklands eldste bispekirke
Liebfrauenbasilika, Tysklands eldste gotiske kirke
fra 1300-tallet
Kaiserthermen, antikke romerske bad
Det gamle romerske Amfiteater
St. Matthias 'basilika, Tysklands eldste kristne
kirke startet i 1127
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Hauptmarkt, byens sentrale torg fra 1595
Karl-Marx museum
Römerbrücke, Tysklands eldste bro

En fantastisk by, som bare bør oppleves!

Ønsker dere å oppleve en organisert utflukt kan vi
anbefale følgende.

Tilleggskjøp: Halvdagsutflukt med buss i Trier
Bli med på en opplevelsesrik halvdagsutflukt med buss,
hvor dere får oppleve UNESCO-beskyttede Trier.Rett
etter lunsj er det avgang med buss på dagens utflukt. Det
tar ca. 20 minutter med buss fra Mehring til Trier. Inne i
Trier passerer dere noen av de mange romerske
bygningene som fremdeles utgjør en viktig del av den
vakre, historiske byen. Dere kjører gjennom byen og opp
til fjellet Petris, hvor det er en fantastisk utsikt over
Moseldalen og Trier by. I klart vær kan dere se helt til
Luxembourg. Dere vil besøke noen av bygningene som
ble bygget under og etter keiser Konstantin den 1. - 100
til 200 år etter Kristi fødsel - inkludert basilikaen til
keiser Konstantin, de romerske badene, Porta Nigra og
det store amfiet. Turen slutter i byens lange gågate ved
St. Peter Fountain, Trier Dom eller Porta Nigra. Etter
byturen er det tid på egen hånd til å enten besøke en av
de mange kafeene eller utforske næringslivet i byens
gågate. Se mer under 'priser'.

Etter denne stemningsmettede opplevelsen, blir det godt
å ta en drink i hånden på øvre dekk, og la omgivelsene og

dagens inntrykk slå seg til ro. Snart venter middagen.

Dag 6: Mehring (Trier) -
Bernkastel-Kues
Tidlig morgen avgang fra Mehring. Nok en strålende
morgen med seiling. M/S Leonora seiler nå til 'Moselens
perle', Bernkastel-Kues. Dere ankommer
Bernkastel-Kues kl. 13.30, og man merker umiddelbart
hvor passende begrepet 'Moselperle' er.

Bernkastel-Kues er innbegrepet av en vinby ved
Mosel-elven med sine søte bindingsverkshus, vakre torg,
fortau-kafeer, kirker, trange gater, ja, alt som gjør dette
området av Tyskland til noe helt spesielt.

Bernkastel-Kues er en ubeskrivelig sjarmerende by hvis
bygninger kan dateres tilbake til senmiddelalderen. En
ekte eventyrby der ord ikke er dekkende. Den må
oppleves.

Byen Bernkastel-Kues kan man lett utforske på egen
hånd. Her er det mye å se på, og vi kan nevne noen
severdigheter som man bør se nærmere på, avhengig av
hva tiden tillater:

Borgruinen Landshut
Vakre fontener som 'Doctorbrunnen', 'Karlsbader
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Brunnen', 'St.-Michaels-Brunnen' og 'Goldbrunnen'
Kirkene i St. Michaels, St. Briktius, St. Agatha
Machern kloster
Vakre bygninger og torg som 'Marketplatz',
Karlsbader Platz ',' Graacher Tor 'og' Spitshäuser '
Minner etter romerne: 'Römerzentrum', 'Villa
Romana Veldenz' og 'Belginum' arkeologisk park

Tilleggskjøp: Byvandring i Bernkastel-Kues
I dag har dere mulighet til å bli med på en fantastisk
byvandring i denne enestående byen. Les mer under
'priser'.

Middag serveres i best mulig omgivelser her på
Bernkastel-Kues.

Dag 7: Bernkastel-Kues -
Beilstein - Koblenz
Mens dere ligger i den varme sengen i lugaren, seiler MS
Leonora fra Bernkastel-Kues.

Skipet fortsetter ferden og denne dagen passerer dere 4
sluser for å komme ned til vannivå med Rhinen. Men før
dere kommer så langt, ligger skipet til i Beilstein.

Beilstein

Lille bedårende Beilstein har en eventyrlig og romantisk
atmosfære, og det er ikke uten grunn at byen har
kallenavnet "Mosels sovende skjønnhet". Beilstein har
kun 145 innbyggere, men et stort utvalg av små
hyggelige kafeer og restauranter. Bymuren kan dateres
tilbake til år 1310, og den danner rammen rundt den
pittoreske markedsplassen og de mange små hyggelige
gatene. Grunnet sin typiske Mosel-stemning har byen
dannet bakteppe for utallige filmer gjennom tiden.

Vi ankommer Beilstein etter middag, og hele
ettermiddagen er til fri disposisjon. Vi forlater Beilstein
sent på kvelden med kurs mot Koblenz. Ved midnattstid
ligger vi utenfor Koblenz og legger til kai svært tidlig
lørdag morgen.

Dag 8: Koblenz
Kl. 06.00 legger MS Leonora til kai i Koblenz, og et
uforglemmelig elvecruise på Mosel og Rhinen er over for
denne gangen. Skipet går om morgenen. Frokost kan
nytes i fred og ro før dere forlater skipet, og deres valgte
transport fra skipet kan begynne.

Andre elvecruise i
Tyskland



Baren på MS Leonora
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Vi har også andre elvecruise med MS Leonora i det
sørøstlige hjørnet av Tyskland med avgang i august /
september 2023:

Elvecruise på Mosel og Saar

MS Leonora
M/S Leonora

M/S Leonora er et unikt elvecruiseskip bygget i 2008.
Skipet ble renovert i 2017 og var opprinnelig rettet mot
det amerikanske markedet. Skipet fremstår
overbevisende med en moderne, men samtidig varm
innredning og atmosfære. Med et vennlig mannskap og
et fantastisk kjøkken, er dere sikker på å få et
uforglemmelig cruise.

Avslappende ferie

Leonora seiler på de europeiske elvene i sommerhalvåret
og avganger rundt jul og nyttår. Med sine 67 lugarer er
Leonora et av de mest luksuriøse elvecruiseskipene i
Europa, og dere er garantert en avslappende og
begivenhetsrik reise med en form for reise som blir mer
og mer populær. Dere får en behagelig pause fra
hverdagen, der gjestene sitter i salongen, på solterrassen
eller nyter en middag i restauranten, mens MS Leonora
seiler fra by til by på spektakulære elver og vannveier.

Praktiske informasjoner

Drikkevarer - Ved bestilling av drikke mottas en
kvittering som er signert og godkjent av gjesten.
Drikkepakker kan kjøpes hjemmefra eller om bord.
Baren - Baren er åpen fra kl. 09.00 til 24.00 eller
senere. Kjøpte drikkevarer fra baren kan
medbringes overalt på skipet. Egne drikkevarer
nytes i lugaren. Det er servering på soldekket.
Kredittkort - Skipet godtar Visa, Master- og
Eurocard. Regningen for baren m.m. betales den
siste kvelden. Det tilkommer et gebyr på 3% av
beløpet ved betaling med kredittkort.
Elektrisitet - Samtlige stikkontakter forsynes med
220 volt.
Nattevakt - Skulle det oppstå behov for hjelp i
løpet av natten, er nattevakten alltid til stede i eller
i nærheten av resepsjonen.
Røyking - Røyking er kun tillatt på soldekket. Det
er røykeforbud på lugarene av sikkerhetsmessige
årsaker.
Safe - Det er mulig at få nøkkel til safen på lugaren
ved henvendelse i resepsjonen.
TV - Der finnes 6 forskjellige TV-kanaler. Under
seilingen kan det være vanskelig å få et klart signal.
Vann - Vannet om bord er ferskvann. Det er mulig
å drikke vannet, men vi anbefaler, at dere kjøper
vann på flaske.
Ventilasjon - A/C er tilgjengelig i alle lugarer.
Utflukter - Utflukter annonseres regelmessig og
påmelding er obligatorisk. Påmelding gjøres om

/cruise/elvecruise/elvecruise-pa-mosel-og-saar-86034
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bord på skipet. Prisene varierer fra 10-40 EUR per.
tur.
Jacuzzi - Jacuzzien på soldekket kan fritt benyttes.
Man må ikke bruke solkrem eller lignende i
jacuzzien.

Lugartyper

Standardlugar med vindu
På skipet er det 11 standardlugarer med vindu.
Disse lugarene ligger på skipets nedre dekk, kalt
hoveddekket. Lugaren har en størrelse på 16 m².
Standardlugar med fransk altan
På øverste og mellomste dekk er det i alt 56 lugarer
med fransk altan. Lugarene er ca. 16 m².
Suite med fransk altan
På øverste dekk finnes skipets to luksuriøse suiter
med fransk altan, på ca. 24 m².

Restaurant, lounge og bar

Restauranten tilbyr 3 daglige måltider. Om morgenen
kan dere nyte den store frokostbufféen. Til lunsj serveres
en 3-retters meny, og til middag om kvelden serveres en
4-retters meny. Under måltidet er det vanligvis seiling,
og dere kan nyte utsikten som går forbi de store
vinduene. Nyt en kopp kaffe eller en drink i baren i
salongen med panoramautsikt, husk Happy Hour før du
spiser.

Andre fasiliteter

Om dagen kan gjestene slappe av på soldekket, enten i
skyggen eller i solen. Det er også mulig å ta en tur i
treningsstudioet eller ta en drink i boblebadet. Det er
gratis Wi-Fi på skipet.
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Reisedatoer 2023: 30.07/06.08/13.08/27.08/03.09/17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10  -
Pris per person i delt lugar - fra kr.

Dobbeltlugar hoveddekk
10 998,00 NOK

Dobbeltlugar midterste dekk
12 698,00 NOK

Dobbeltlugar øverste dekk
13 798,00 NOK

Dobbeltlugar øverste dekk, suite
16 698,00 NOK

Tillegg singellugar: 5.500 kr.

Mulige ekstra kjøp ifm. elvecruiset:

Drikkepakker:
MS Leonora tilbyr 2 forskjellige drikkepakker om bord. Begge pakkene kan kjøpes hjemmefra eller om bord, til
prisene vist nedenfor.

Drikkepakke 1:
Inneholder 2 glass for hver middag, lunsj og middag /
Husets vin, øl, div. vann /
1.213 kr. Pr. person

Drikkepakke 2:
Inneholder drikke ad libitum i perioden 11:00 - 23:00 /
Husets vin - øl - Div. vann /
1.819 kr. Pr. person

Utfluktene som er nevnt i programmet kan kjøpes om bord på skipet.



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Elvecruise på 8 dager/ 7 netters cruise med MS
Leonora

Helpensjon på skipet

Turguideservice

Underholdning om bord

Alle passasjer- og havneavgifter

Fly

Transport til og fra skipet

Utflukter - pakke kan kjøpes*

Tips om bord (8 euro per person pr. dag)

Drikkevarer - drikkepakker kan kjøpes

Personlig reiseforsikring

Reservasjonsgebyr

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/elvecruise/elvecruise-pa-rhinen-mosel-86033?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/elvecruise/elvecruise-pa-rhinen-mosel-86033%3E

