ROMANTISKE RHINEN med Lorelei
25. - 29. MAI 2022 – 5 dager «All inklusiv» Cruise
(merk at dette cruiset kan kombineres med Pasjonsspillene i
Oberammergau – se egen brosjyre med kr 1 500 i fratrekk)

Den romantiske Rhinen følger en bemerkelsesverdig rute,
mellom stupbratte klipper, forbi små øyer og festninger og
slott som sitter høyt over vingårder, bevis på en begivenhetsrik fortid, beriket av store myter og legender. Vi passerer den
kjente og romantiske klippen Lorelei og mange pittoreske
middelaldersbyer med hus med skifertak og bindingsverk.
DAG 1 ONSDAG 25. MAI

NORGE - STRASBOURG

Vi ankommer Strasbourg og går om bord på den flotte elvebåten MS "Gérard Schmitter",
der vi sjekker inn i valgt lugarkategori. Alle lugarene er utvendige, og er fordelt på 3 dekk.
Lugarene på midtre og øvre dekk kan bestilles mot tillegg i pris. Deretter inviterer vi på
velkomstcocktail, der kapteinen presenterer betjeningen. Felles middag med drikke. Skipet
er fransk og menyene deretter, men vi får også smake på lokale produkter underveis.
Dette er et "all inklusive" cruise, der de fleste drikkevarene i baren også er inkludert. Skipet
legger først fra kai tidlig på natten. En fin kveld venter og etter middag om bord er det en
FRIVILLIG UTFLUKT: €97 på små båter i Strasbourgs kanaler. Vi seiler hele natten mot
Koblenz.

DAG 2 TORSDAG 26. MAI

STRASBOURG – KOBLENZ

Vi seiler forbi byene Lauterbourg, Spire og Mainz tidlig denne morgen. Videre passerer vi
byene Kaub, Oberwesel og Saint Goar langs den mest romantiske delen av Rhinen, før vi
fortøyer skipet i Koblenz der du kan beundre utsikten mot Stolzenfels Slott. Koblenz ligger
ved samløpet av Rhinen og Mosel. Koblenz er en over 2000 år gammel by som har beholdt
mange av sine historiske monumenter og bygninger. Bli med båtens kjentmann på en
oppdagelsestur i gamlebyen. Vi kommer tilbake ombord for å slappe av før middag og nyte
enda en kveld med underholdning i baren. Vi ligger til anker her for natten.

KOBLENZ – RÜDESHEIM.
Vi seiler i retning av Rüdesheim gjennom den romantiske Rhindalen som er oppført av
UNESCO som en del av verdensarven siden 2002. Hele veien langs bredden av elven, ser
vi festninger slott, middelalders-landsbyer, kjente vingårder osv. Dette gjør denne
strekningen, uten tvil, til den vakreste i hele Tyskland. Vi passerer den legendariske
Lorelei, oppkalt etter en vakker ung jomfru som ifølge en tysk legende kastet seg i elven i
fortvilelse over hennes utro kjæreste. Etter dette ble hun forvandlet til en sirene!
FRIVILLIG UTFLUKT: €32 Etter ankomst i Rüdesheim tidlig på ettermiddagen bli med på
minitog, smake regionens viner og ha en guidet tur på museet for mekanisk musikk. Byen
er spesielt kjent for sitt mangfold innen Riesling hvitvin. Etter å ha spist middag om bord,
venter den berømte gågaten Drosselgasse med sine mange kaféer og skjenkesteder. Her
er det levende musikk flere steder. Slå deg ned og nyt ferien. Dette blir en trivelig kveld.
DAG 3 FREDAG 27. MAI

STRASBOURG - KOBLENZ- RÜDESHEIM - MANNHEIM - SPEYER - STRASBOURG

PRIS PER PERSON
NOK 15 750
MIDDLE DEKK: +kr.995
UPPER DEKK: +kr.1500
i delt dobbeltlugar
ved min. 10 påmeldte
Enkeltromstillegg: kr 2 675
TUREN INKLUDERER:
* Flyturen fra Oslo til
Strasbourg og hjem
* Transport fra/til flyplasser
og skipet.
* Inngang på museer og til
severdigheter
* Overnatting på skipet MS
Gerhard Schmitter
* Alle måltider med ubegrenset drikke (vin, øl og
min. vann) til måltidene.
* Gallamiddag og velkomstdrink
* Underholdning ombord
* Alle havneavgifter
* Reiseleder fra
Travel and Learn

IKKE INKLUDERT:
* Flyskatt kr 983 per person
per 24.06.21
* Viner fra vinkart og drinker
i baren utenom måltider
* Utflukts pakke kr.1350. Nå
kr.1000 spar kr.350 ved
forhåndsbestilling
* Personlige utgifter som
vask av tøy og telefoner
* Tips til båtpersonalet og
sjåfører og lokale guider

BESTILL INNEN
15. januar 2022
Travel and Learn er medlem
av reisegarantifondet

Kgs 15.07.21

DAG 4 LØRDAG 28. MAI

SPEYER/MANNHEIM - HEIDELBERG

Tidlig morgen seiler vi forbi byer som Wiesbaden, Nierstien, Worms og Mannheim. Vi
legger til enten i Speyer eller Mannheim avhengig av kaiplass. Vi kjører buss fra skipet til
Heidelberg. Den høye livskvaliteten gjennomstrømmer alt vi ser som besøkende og det
er lett å føle seg virkelig hjemme her. FRIVILLIG UTFLUKT: €64 Vi begynner med et
besøk (utvendig) i Heidelberg slottet. Fra enten den store terrassen eller hagen, nyter vi
fantastisk utsikt over Heidelberg, Neckar elven og dalen. Heidelberg Tun bygget i 1751
av kurfyrste Karl Theodor, sørger for at vinskatten er betalt av vindyrkerne i regionen.
Legenden sier at den permanent berusede hoffnarren som voktet fatet, Perkeo, døde
etter feilaktig å drikke et enkelt glass vann. Nyt en spasertur gjennom slottshagen, en
gang ansett som et mesterverk i sin tid. Bygget på flere terrasser og består av mange
blomsterbed, labyrinter, skulpturer, oppvarmet drivhus med appelsintrær, store dammer,
fossefall og en kunstig grotte. Vi vil deretter besøke Neckarmünzplatz, på bredden av
Neckar elven, og fortsetter med en guidet tur i den gamle byen. Vi kjører forbi den mest
kjente «Den Hellige Ånds kirken», der spiret dominerer byen. Vi får litt ekstra tid til å
vandre gjennom gatene og i butikkene før retur til skipet. I kveld kan vi pynte oss til
kapteinens avskjedsmiddag som følges av en kveld med dans og underholdning. Skipet
seiler tilbake mot Strasbourg gjennom natten.

DAG 5 SØNDAG 29. MAI

STRASBOURG - Hjemreise

Etter frokost ombord forlater vi skipet og tar vår buss til flyplassen og hjem. (Merk at
dersom du skal fortsette på turen til Pasjonsspillene i Oberammergau så blir det
overnatting i Strasbourg – se egen brosjyre med fratrekk i pris for begge på kr 1 500)

MS Gérard Schmitter 5* - Skinnende luksus
Et lyst og hyggelig førsteklasses skip med lugarer fordelt på tre dekk. Skipet
er bygget i 2012 og er altså et relativt nytt skip i CroisiEuorpe’s flåte. Det
har 3 dekk med en lengde på 110 m og bredde på 11,04 m. Skipet har 88
lugarer med en totalkapasitet på 176 passasjerer. Fellesfasilitetene inkluderer restaurant, salong med dansegulv, bar, resepsjon og stort soldekk med
solsenger, bord og stoler. Det er Wi-Fi både i lugarene og fellesområdene.
Lugarene har bad med dusj, TV, interntelefon, safe og aircondition. Det er
enten dobbeltseng eller to senger som kan settes sammen til en dobbeltseng.
CroisiEuropes skip er kjent for sitt gode kjøkken. Drikke om bord (både i
restauranten og baren) er inkludert, unntatt champagne og viner fra vinlisten.

Betalings og avbestillings-betingelser: Ved påmelding forfaller et depositum på kr 3000
per person. ca 3 mnd. før avreise forfaller restbeløpet. Ved avbestilling inntil 150 d før
reisens start beholdes kr 3500. Avbestilling 149–120 dager før avreise beholder vi
depositumet. Avbestilling 119–80 dager før avreise beholdes 50 % av reisens pris.
PÅ DENNE REISEN FÅR DU MULIGHET TIL Å OPPLEVE OGSÅ
Avbestilling fra 79 dager og fram til avreise – ingen refusjon utenom ev flyskatter og
PASJONSSPILLENE I OBERAMMERGAU – I alpelandskapet syd i Tyskland
avgifter som refunderes av flyselskap etter gebyr for kansellering. Be eventuelt om å få
ligger den lille byen Oberammergau med 4800 innbyggere. Mange har hørt
tilsendt ”standard reisevilkår og avbestillings regler i sin helhet”
om byen og om pasjonsspillet her og Travel and Learn hadde en svært
vellykket tur hit PÅMELDING:
i 2010. Pasjonsspillet
er en Tel:
verdensbegivenhet.
Det
Travel & Learn
47 89 60 60
fremføres kun hvert
10.
år!
Eller på mail til: post@travelandlearn.no
Neste gang er i 2030!
Vi har betalt og reservert billetter til 25 deltagere til forestillingen torsdag

