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Dette elvecruiset tar dere med ut på elvene Mosel og Saar.
Mosel er kjent for mange, men en avstikker til Saarland er ikke
så vanlig. Men begge elvene utstråler unik naturlig skjønnhet,
fabelaktig sjarmerende byer med bindingsverkshus,
middelalderslott som rager høyt over elven og for ikke å glemme
gode viner fra vingårdene. Et elvecruise langs Mosel og Saar er
en eventyrlig sjøreise i et legendarisk område av Tyskland, der
den mektige naturen konsumeres med et glass vin i hånden
under den rolige turen på elven, mens de sjarmerende byene
oppleves ved de mange stoppene på elvecruiset. Det vakre
skipet MS Leonora seiler dere trygt og behagelig mellom
opplevelsene og sørger for at opplevelsene om bord samsvarer
med det fantastiske skuespillet som utspiller seg for øynene
deres.

Flotte Koblenz med Gutenberg museet

Bernkastel-Kues fortryllende  bindingsverkshus

Saarburg med foss midt i byen

Trier med gamle minner fra romertiden

Traben-Trarbach med Belle Epoque hus

7 nt. om bord på flotte MS Leonora inkl. helpensjon



Dagsprogram
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Dag 1 | Søndag: Sjekk inn
på skipet i Koblenz
Vel ombord 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.
Så snart alle gjester er om bord, legger MS Leonora fra
kai i Koblenz kl. 20.00 og seiler inn på den pittoreske
Mosel-elven mot den lille hyggelige vinbyen, Alken. Dere
ankommer til Alken kl. 23.00. Her har dere et teknisk
stop.

Dag 2 | Mandag: Alken -
Bernkastel-Kues
Tidlig om morgenen kl. 04.00 forlater M / S Leonora
Alken og seiler videre mot byen Bernkastel-Kues, som

også kalles "Mosels perle". Nyt den første delen av turen
om morgenen og formiddagen fra skipets soldekk, da det
er ankomst til Bernkastel-Kues rett etter lunsj. Ankomst
til Bernkastel-Kues kl. 15.00 og man merker med en gang
hvor passende navnet 'Moselperlen' 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, hvor
bygningene kan dateres tilbake til senmiddelalderen. En
ekte eventyrby hvor ord ikke er nok til å beskrive den,
den må oppleves.

Dere har god tid her i Bernkastel-Kues til å gå på
oppdagelse på egen hånd. Det er mye å se her, vi nevner
noen severdigheter, som man kan se nærmere på,
avhengig av hva tiden tillater:

Borgruinen Landshut



Lugar på øverste dekk med fransk altan
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Flotte fontener som 'Doctorbrunnen', 'Karlsbader
Brunnen', 'St.-Michaels-Brunnen' og 'Goldbrunnen'
Kirkene St. Michaels, St. Briktius, St. Agatha
Klosteret Machern
Vakre bygninger og torg som 'Marketplatz',
Karlsbader Platz', 'Graacher Tor' og 'Spitshäuser'
Minner etter romerne: 'Römerzentrum', 'Villa
Romana Veldenz' og 'Belginum' arkeologiske park

På kvelden arrangeres "Winemaker's Dinner", der
kokken tilbyr en 7-retters gourmetmeny. Til hver rett får
dere nyte noen av de absolutt beste vinene som
Bernkastel-Kues har å tilby. De enkelte vinene vil bli
presentert under middagen av en representant fra en av
byens berømte vinprodusenter.

Dag 3 | Tirsdag:
Bernkastel-Kues -
Saarburg
Kl. 05.00 seiler M/S Leonora fra kaien i Bernkastel-Kues,
i dag vil dere nyte en vakker seiling på Mosel-elven og en
omvei inn på elven Saar til sjarmerende Saarburg. Vi
ankommer Saarburg etter lunsj ved 14 tiden.

I Saarburg arrangeres en bytur til fots inn til sentrum,
hvor man finner mange hyggelige kafeer, som ligger i de

mest idylliske omgivelser.

Skipet blir i Saarburg over natten, og det er rikelig med
muligheter til å oppleve byen om kvelden.

Vinsmaking i Saarburg
Her i Saarburg er det mulig, mot et tillegg, å delta i
vinsmaking hos en lokal vinmaker. Dette skjer rett i
nærheten av skipet, og dere får smake på viner basert på
Riesling-druen, som dette området er spesielt kjent for
(se mer under "priser").

Saarburg
Saarburg kan dateres helt tilbake til år 961, da et slott ble
bygget i området av grev Siegfried av Luxembourg. Men
det var først i 1264 at Saarburg ble anerkjent som en
ekte by. Byen har sitt eget klokkestøperi,
'Glockengiesserei Mabilon', som har produsert bjeller
siden 1770-tallet, og siden 2003 er det det eneste
selskapet i Tyskland som produserer klokker i bronse.
Selskapet har produsert klokker for et stort antall av
Tysklands katedraler og kirker.

Saarburg ligger vakkert til ved bredden av elven Saar i et
frodig, kupert landskap. Saarburg er en av Saarlands
største attraksjoner.,Her finner man elven Leuk, som
løper gjennom byen, og avslutter med et spektakulært
fall på 20m ned til den underliggende Saar-elven, er trolig
byens største enkeltattraksjon. Fossen er resultatet av et
prosjekt på 1300-tallet, der de ønsket å omdirigere
elveløpet slik at det gikk gjennom sentrum.
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Attraksjoner i Saarburg

Minnene av borgen Saarburg fra 964 e.Kr.
Fossen i sentrum
Byens møllemuseum
Saarburg Altstadt med klokkestøperiet Mabilon
Rådhuset fra 1906 og fruktmarkedet
Buttermarkt og Saarburgs 'little Venice'
St. Marien kirken
St. Laurentius kirken fra 1854
Den evangelske kirke fra 1893

Dag 4 | Onsdag: Saarburg -
Merzig
Under frokosten seiler M/S Leonora kl. 07:00 videre
langs Saar-elven og inn i Saarland til byen Merzig med
ankomst kl. 14.00. Etter lunsj går dere mot sentrum, som
byr på mange imponerende bygninger, delvis i 1700-talls
barokkstil og delvis i jugendstil. Dere kan også velge å
nyte omgivelsene fra noen av de mange fortauskafeene
som pryder byens torg og gater.

Merzig er virkelig en særegen og annerledes by, for hvor
kan man finne en by hvor man kan finne både
blomsterkunst og ulvehyl i vakker forening. Dere kan
gjøre det her - og litt mer...

Merzig har fra tidenes morgen vært et sted hvor folk
likte å slå seg ned. Dette illustreres gjennom forskjellige
stiler som kan sees i byen: det gamle rådhuset, en
tidligere jakthytte og et sommerslott fra
renessansetiden. I tillegg har byen St. Peterskirken, som
er et sublimt eksempel på romansk byggestil og med
vakker dekor i barokkstil.

Blomsterkunsten utfolder seg i området ved 'Gardens
without limits', og ulvenes hyl kan høres i Wolfspark
Merzig.

Andre store attraksjoner

Det gamle historiske rådhus
Flotte gamle borgerhus fra det 18. og 19.
århundrede
Bondehusarkitektur i de ytre områdene av byen
Flere interessante museer bl.a. det fine mekaniske
museet Fellenbergmühle

Dag 5 | Torsdag: Merzig -
Mehring (Trier)
MS Leonora seiler fra kaia i Merzig tidlig om morgenen kl.
07.00. Kursen er satt tilbake mot Moselelven, hvor dere i
dag besøker Tysklands eldste by, fantastiske Trier.



Restauranten på MS Leonora
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Tidlig på ettermiddagen kl. 14.00 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
Hauptmarkt, byens sentrale torg fra 1595
Karl-Marx museum

Römerbrücke, Tysklands eldste bro

En fantastisk by, som bør oppleves!

Etter denne stemningsmettede opplevelsen, blir det godt
å nyte en drink i hånden på øvre dekk, og la omgivelsene
og dagens opplevelser slå seg til ro. Snart venter
middagen.

Dag 6 | Fredag: Mehring
(Trier) - Traben-Trarbach
Tidlig morgen kl. 04.00 seiler M/S Leonora videre langs
elven Mosel til vinbyen Traben-Trarbach, som er en
annen fantastisk vinby. Traben-Trarbach var opprinnelig
to byer, som ligger på hver sin side av elven Mosel, men
som 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. Dere ankommer Traben-Trarbach kl. 14.00.

Etter bybranner 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



Baren på MS Leonora
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Mosel.

Dere har god tid på egen hånd til å utforske denne vakre
byen. Det er mye å se her, og her er det mange
restauranter, barer, kafeer hvor dere kan nyte de lokale
produktene, inkludert den herlige vinen.

Hvis dere vil ha en arrangert vinsmaking, arrangerer
skipet vinsmaking i ettermiddag med den unge, lokale
vinmakeren Axel Emert. Se mer under 'priser'.

Hovedattraksjonene i Traben-Trarbach:

Byens Belle Epoque bygninger som rådhuset og
den gamle togstasjonen
Grevenburg slottet fra 1350
Underjordiske vinkjellere
Den flotte broporten

Skipet ligger ved kaia i Traben-Trarbach om natten. Så
her er det god tid til å oppleve byens attraksjoner,
stemning og atmosfære.

Dag 7 | Lørdag:
Traben-Trarbach -
Koblenz

M/S Leonora seiler fra kaia i Traben-Trarbach veldig
tidlig om morgenen kl. 03.00 med kurs tilbake mot
Koblenz, med ankomst lunsjtid kl. 13.00. Umiddelbart
etter ankomst er det avgang for en bytur til fots i
Koblenz. Skipet ligger veldig sentralt, og det er bare noen
få hundre meter å gå til Koblenz Altstadt, den historiske
gamlebyen. Også på turens nest siste dag er det mulighet
for å handle. Koblenz har omtrent 110 000 innbyggere,
og byen har alt hjertet ønsker.

På vei til Koblenz passerer dere en annen fantastisk
vinby inkl. et majestetisk slott, nemlig Cochem. Cochem
er en annen av "perlene" i Moselelven, vakkert plassert
ved bredden av elven med slottet Reichsburg, som ruver
stolt over byen.

Når dere ankommer Koblenz, får denne fantastiske
sjøreisen langs elvene Mosel og Saar sin slutt i morgen
tidlig etter en overnatting på skipet i selve Koblenz.

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

Snart er det tid for middag ombord på skipet. M/S
Leonora overnatter i Koblenz.

Dag 8 | Søndag: Koblenz
Et uforglemmelig elvecruise på elvene Mosel og Saar
nærmer seg slutten for denne gang. Skipet seiler om
morgenen. Frokost kan nytes i fred og ro før dere må
forlate skipet, og den valgte transport fra skipet kan
begynne.

Andre elvecruise i
Tyskland
Vi har også andre elvecruise med MS Leonora i Tysklands
sydøstlige hjørne:

Elvecruise på Mosel og Rhinen

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

/cruise/elvecruise/elvecruise-pa-rhinen-mosel-86033


MS Leonora lyst opp på kvelden
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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
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. Kahytterne 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



MS Leonora
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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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Reiseperiode 20.08 / 10.09 2023  2022 - 2023  - 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 - kan kjøpes

Tips ombord (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-mosel-og-saar-86034?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/elvecruise/elvecruise-pa-mosel-og-saar-86034%3E

