PROGRAM: FLODKRYSSNING PÅ ROMANTISKA RHEN - FRÅN MAINZ TILL AMSTERDAM

FLODKRYSSNING PÅ ROMANTISKA RHEN
7 frukostar, 6 luncher och 7 middagar inkluderad

Dag 1

Sverige- Frankfurt - Mainz
Avresa från Sverige // Stadsrundtur i Frankfurt // Incheckning på kryssningsfartyget
Middag
Reseledaren möter oss på flygplatsen i Frankfurt. En lokal guide är med oss på bussen som
tar oss med på en stadsrundtur, innan vi kör till kryssningsfartyget som ligger vid kajen i
Mainz.
Frankfurt ligger vid floden Main, som är en av Rhens viktigaste bifloder. Frankfurt är också
en av Europas viktigaste kulturstäder och är den största finansiella metropolen i Europa.
Stadsrundturen i Frankfurt ger dig en levande inblick i stadens utveckling, från en medeltida
handelsstad till den ekonomiska huvudstaden staden är idag. Upptäck det historiska
centrumet där köpmän möttes under medeltiden. Lär dig mer om det kommersiella
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distriktet, inklusive den berömda shoppinggatan "Zeil". Under resan kommer vi också att
köra förbi bl.a. Deutsche Bundesbank och Frankfurtbörsen. Vi passerar den imponerande
byggnaden för Europeiska centralbanken som stod färdig i mars 2015 och fortsätter förbi
Bahnhofsviertel, som idag är ett mycket populärt område. Skyskrapor i Bankenviertel gör
att Frankfurt påminner om amerikanska städer, därav smeknamnet Mainhattan. Andra
föredrar namnet Bankfurt. Vår lokala guide visar oss de bästa sidorna i Frankfurt, med sin
speciella atmosfär och många sevärdheter.
Efter stadsrundturen i Frankfurt fortsätter vi till Mainz, där vi checkar in på vårt trevliga
flodkryssningsfartyg som kommer att vara vårt hem närmaste veckan. På kvällen möts vi
upp i skeppets salong, där vi får en välkomstdrink och presenteras för kaptenen och hans
personal. Därefter följer middag i fartygets restaurang.
Sent på kvällen lämnar fartyget kajen och sätter kurs mot Mannheim.

Dag 2

Mannheim
Utflykt: Stadsvandring i Mannheim // Tur till Heidelberg
Frukost, lunch, middag
Vi anländer till Mannheim på morgonen. Staden ligger vid floden Neckar där den rinner
längs Rhen. Mannheims centrum heter die Quadratestadt och är en av få städer i världen
som namnger stadens centrum efter kvartal och inte efter gatunamn. Stadens centrum är
omgiven av vägar och är uppdelat i fyrkantiga torg och ett nätverk av raka gator.
Efter frukost har du möjlighet att gå med på en valfri stadsvandring i Mannheim
(utflyktspaket) som också inkluderar ett besök på Mannheims stora barockpalats som anses
vara ett av de största historiska privata bostäderna i Europa och det näst största
barockpalatset i världen - efter Versailles i Frankrike.
Vi äter lunch ombord och efter lunchen har du möjlighet att gå med på en valfri extrautflykt
till Heidelberg, Tysklands äldsta universitetsstad (ingår ej, köp ombord). Med sitt gamla
centrum och rika historia är detta en intressant stad att besöka. Vi får se Heidelbergs slott,
som anses vara den viktigaste renässansbyggnaden norr om Alperna, och vandra genom den
gamla staden med sina många vackra byggnader i barockstil.
Vi återvänder till skeppet och serveras en god middag ombord. Tidigt på kvällen lämnar vi
Mannheim och fortsätter mot Strasbourg.
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Dag 3

Strasbourg
Utflykt: Stadsrundtur i Strasbourg // Kvällssegling på Strasbourgs kanaler
Frukost, lunch, middag
Vi anländer till Strasbourg, huvudstaden i den franska regionen Alsace, på morgonen. Staden
är kanske mest känd för den gamla stadsdelen från medeltiden, vackra Petit France - med
korsvirkeshus och smala kanaler. Här finns flera vackra torg och byggnader, inklusive den
magnifika gotiska katedralen Place Gutenberg och Rohan Palace, som rymmer tre av
stadens viktigaste museer.
Efter en rejäl frukost kan du gå med på en valfri guidad stadsrundtur (ingår i utflyktspaketet)
i denna trevliga stad. Under rundturen kommer vi att se de största historiska och moderna
sevärdheterna, inklusive Europaparlamentet, Europeiska domstolen för mänskliga
rättigheter och inte minst NotreDame-katedralen och Eglise Saint Thomas. Rundturen
avslutas med en promenad genom den charmiga gamla staden Petit France.
Vi återvänder till skeppet för lunch. Eftermiddagen är fri att koppla av ombord eller ta
chansen att uppleva Strasbourg på egen hand.
På kvällen har du möjlighet att delta i en trevlig båttur på stadens kanaler och uppleva
"Strasbourg om natten" (ingår ej, köp ombord).
Sent på kvällen lämnar vi Strasbourg och fortsätter mot Worms.

Dag 4

Worms och Rüdesheim
Tid på egen hand i Worms och Rüdesheim
Frukost, lunch, middag
Under natten har vi passerat gränsen till Tyskland och på morgonen anländer fartyget till
Worms. Njut av en god frukost och en lugn morgon ombord, eller ta en tur i land och upplev
staden på egen hand. Den imponerande katedralen är stadens landmärke och den trevliga
strandpromenaden längs Rhen är mycket välbesökt av både turister och stadens invånare.

Worms är omgivet av vingårdar och har varit ett viktigt centrum för vinodling sedan
romartiden. Här finner ni också den äldsta Riesling-vingården som fortfarande är i drift,
bland annat kommer det berömda vinet Liebfrauenmilch från detta område.
Medan vi äter lunch lämnar skeppet kajen och sätter kursen mot Rüdesheim, dit vi anländer
vid middagstid. Den berömda vinstaden Rüdesheim är en del av Upper Middle Rhine Valley,
som finns med på UNESCO:s världsarvslista. Vi kommer att vara i Rüdesheim till nästa
morgon och vi rekommenderar våra gäster att ta en promenad efter middagen för att
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uppleva stadens goda atmosfär. Den världsberömda gatan "Drosselgasse" ligger i hjärtat av
gamla stan och är livsnerven i den charmiga staden med sina välkända korsvirkeshus,
vinbarer och restauranger.

Dag 5

Rüdesheim och Koblenz
Utflykt: Tid på egen hand i Rüdesheim // Stadsrundtur i Koblenz och tur till Cochem i Moseldalen
Frukost, lunch, middag
Njut av en lugn morgon på egen hand i charmiga Rüdesheim, och besök gärna Siegfrieds
museum för mekaniska musikinstrument.
Fartyget lämnar kajen klockan elva på förmiddagen så se till att vara ombord igen i god tid
innan dess.
Vi äter en utsökt lunch och njuter av dagen ombord medan fartyget seglar till Koblenz.
Mellan Rüdesheim och Koblenz kallas sträckan "det romantiska Rhen". Här rinner floden
genom Rhenklyftan med den 120 meter höga Lorelei-klippan. Klyftan är hisnande djup och
området är känt för slott och vingårdar som ligger här. Området är på UNESCO:s
världsarvslista med mer än 40 medeltida slott och fästningar och många vackra vinbyar.
Lorelei personifierades redan under medeltiden som en förtrollande och förförisk kvinna.
Romantiska sagor och legender har byggt myten om hur hon ledde sjömän till olycka genom
att förföra dem med vacker sång och avleda dem deras uppmärksamhet från de farliga
klipporna.
På eftermiddagen anländer vi till den trevliga staden Koblenz, en stad som är över två tusen
år gammal och ligger där floderna Rhen och Mosel möts. Här kan du välja att utforska
staden på egen hand, eller så kan du delta i en valfri utflykt (ingår i utflyktspaketet). Vi börjar
med en stadsrundtur med buss i Koblenz, innan vi fortsätter färden till den vackra
Moseldalen till Cochem, en av Moseldalens mest kända städer. Moseldalen är en unik dal i
den västra delen av Tyskland. Moseldalen räknas vanligtvis vara mellan städerna Trier och
Koblenz, där floden Mosel rinner nerför dalen mellan de branta dalens sidor. Temperaturen
på sommaren är ofta hög här och området är därför väl lämpat för odling av druvor.
Området och Moseldalen har främst blivit känt för sin kvalitetsproduktion av vita viner
sedan 1800-talet. I Cochem går vi med på en stadsvandring i den trevliga staden med sina
mysiga gränder, gamla korsvirkeshus, medeltida torg och inbjudande matställen.
Vi återvänder till Koblenz och serveras en god middag i fartygets restaurang.
Fartyget ligger vid kajen i Koblenz fram till nästa morgon.
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Dag 6

Koblenz - Köln
Utflykt: Stadsvandring i Köln
Frukost, lunch, middag
På morgonen lämnar vi Koblenz och njuter av en lugn morgon ombord medan vi fortsätter
vår resa mot Köln, där vi anländer vid lunchtid.
Köln har mer än 2000 års historia och är parfymens födelseplats. Här skapades världens
första Eau de Cologne, och Cologne är det engelska och franska namnet på Köln.
Efter lunch kan ni gå med på en valfri stadsvandring (ingår i utflyktspaketet) i Köln,
centrerad runt floden Rhen som delar staden i två delar. Vi går genom den gamla
stadskärnan, Altstadt, med vackra gamla hus och charmiga gator. Vi fortsätter mot stadens
landmärke, den berömda Kölnerdomen med de två 157 m höga tornen som du kan se från
nästan var du än befinner dig i staden. Byggandet av Kölnerdomen började år 1248, och det
tog mer än 600 år att slutföra denna imponerande byggnad, som stod färdig först år 1880.
Medan vi äter middag ombord släpper fartyget ankar och sätter kurs mot Amsterdam.

Dag 7

Amsterdam
Utflykt: Stadsrundtur och kanalbåttur i Amsterdam
Frukost, lunch, middag
Under natten passerar vi gränsen till Nederländerna och runt lunchtid anländer vi till
Amsterdam. Denna charmiga huvudstad har något för alla; blomstermarknad, museer,
konstgallerier, spännande butiker, kaféer, vacker arkitektur och Anne Franks hus.
Amsterdam beskrivs med rätta som en stad full av nyanser och kontraster. Här möts hav och
land, och bohemerna vandrar sida vid sida med mycket konservativa medborgare. Hollands
huvudstad är också landets största stad. Stadens historia kan spåras tillbaka till 1200-talet, då
det var ett litet fiskesamhälle vid stranden av floden Amstel, som också gav staden sitt namn.
Efter lunch kan du delta i en valfri stadsrundtur och kanalbåttur (ingår i utflyktspaketet) i
denna vackra stad. Båtturen på de historiska kanalerna i Amsterdam är en upplevelse. Vi får
se de speciella husen och komma nära livet längs kanalen och de många husbåtarna som
finns här.
Fartyget ligger vid kajen i Amsterdam över natten och på kvällen är det galamiddag ombord.
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Dag 8

Amsterdam - Sverige
Hemresa
Frukost
Efter frukost checkar vi ut från fartyget och vinkar adjö till besättningen. Hemresa till
Sverige.
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