
KORT FLODKRYSSNING GENOM  
RHENDALEN OCH MOSELDALEN
/  ROMANTISKA RHEN OCH MOSEL I 5 DAGAR

2017
En kort flodkryssning genom Rhendalen och Moseldalen där vi 
njuter av fantastiskt vackra vyer med flera intressanta stopp 
längs vägen. Vi kryssar i 4 nätter från Strasbourg till Trier längs 
floderna Rhen och Mosel. Upptäck vindalar, mysiga byar och 
historiska sevärdheter i detta romantiska område. Perfekt för 
dig som vill prova på flodkryssning och för dig som vill göra en 
kortare resa med härliga upplevelser.

SVENSKTALANDE FÄRDLEDARE



DAG 1
ANKOMST TILL STRASBOURG
Flygresa till Frankfurt. Här kliver vi ombord 
på transferbussen som tar oss vidare till  
Strasbourg (cirka 2,5 timmars bussresa). Vi 
checkar in på vårt fartyg MS Boheme som 
skall ta oss med på en kortare kryssning på 
Rhen. På kvällen bjuds vi på en välkomstdrink 
och personalen ombord presenteras innan 
middagen serveras. Under kvällen kryssar vi 
mot Mainz.

DAG 2
MAINZ
Idag får vi uppleva Mainz, födelseorten för 
Gutenberg, tillsammans med vår lokalguide. 
Staden är belägen vid sammanflödet av  
floderna Rhen och Main, och bjuder på en 
härlig blandning av nutid och dåtid med sin 
tusen år gamla katedral.

Under eftermiddagen seglar vi vidare 
genom den legendariska och romantiska 

Rhendalen, listad som ett UNESCO världsarv 
sedan år 2002. Vi ser vackra slott och medel-
tida byar. På denna sträcka passerar vi även 
den legendariska Lorelei-klippan, uppkallad 
efter en vacker ung jungfru. Enligt legenden 
kastade hon sig i floden i förtvivlan över en 
trolös älskare och förvandlades till en siren. 
Fartyget anländer till Koblenz under kvällen. 
Vi äter middag ombord.

DAG 3
COCHEM
Alla måltider serveras ombord. Förmiddagen 
spenderar vi kryssandes längs floden och 
njuter av det exceptionella landskapet som 
Moseldalen erbjuder. Vi ankommer Cochem 
tidigt på eftermiddagen. Här gör vi en utflykt 
till det vackra slottet Reichsburg Cochem, 
byggt på en brant kulle kantad av vinrankor 
och vacker utsikt över Mosel. Vi kryssar vidare 
mot Trier under natten.

DAG 4
TRIER
Ännu en härlig förmiddag kryssandes genom 
Moseldalen. Passa på att koppla av på soldäck 
och beundra dalens fantastiska vingårdar och 
landskap som vi passerar. Vårt fartyg anlän-
der Trier under eftermiddagen. Efter ankomst 
gör vi en stadstur och besöker bland annat 
de romerska ruinerna. Till kvällen bjuds vi på 
galamiddag ombord. Fartyget ligger vid kaj 
över natten.

DAG 5
HEMRESA
Efter frukost säger vi farväl till besättningen 
och MS Boheme för denna gång och lämnar 
fartyget med många fina minnen i bagaget. Vi 
åker buss till flygplatsen för hemresa.
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PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida  
www.escapetravel.se, eller ring oss på:  
031-762 85 10 eller 08-450 38 90. 

I RESAN INGÅR
•	 Flyg Stockholm/Göteborg*/

Köpenhamn* – Frankfurt t/r inkl.:
•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 

handbagage
•	 5 dagars / 4 nätters kryssning 

med MS La Boheme inkl.:
•	 Välkomstdrink ombord
•	 Helpension ombord 
•	 Dryck till maten ombord 

(husets vin, öl, mineralvatten, 
juice kaffe/te till måltiderna)

•	 Utvalda drycker i baren ombord  
(dock ej champagne, konjak 
och vissa viner)

•	 Underhållning ombord
•	 Hamnavgifter
•	 Utflykter enligt dagsprogram

•	 Transfers
•	 Engelsktalande lokalguider
•	 Dricks till lokala guider & chaufförer
•	 Svensktalande färdledare
•	 Ställd resegaranti till 

Kammarkollegiet

* Flyg från Göteborg/Köpenhamn 
bokas på förfrågan.

I PRISET INGÅR EJ
Dricks till besättningen ombord på 
fartyget. Rekommenderat belopp är 
5-7 Euro per person och dag

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

 

Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
Din trygghet

Göteborg
Adress
Telefon

Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
031 - 762 85 10

Stockholm
Adress
Telefon

Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
08 - 450 38 90

Org.nr
E-mail
Webb

556739-8382
info@escapetravel.se
www.escapetravel.se

MS LA BOHEME

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga 
och har badrum med dusch och toalett, 
hårtork, TV, radio, kassafack och luft- 
konditionering.

Faciliteter ombord: Restaurang, lounge 
med bar och dansgolv,  reception,  
souvenirbutik och soldäck med solstolar. 
Underhållning ombord.

Byggt år: 1995, renoverad 2011

Rederi: Croisi Europé

Standard: 4-stjärnigt

Antal däck: 3 – Soldäck, övre däck och 
huvuddäck

Antal passagerare: 162


