PROGRAM: FRÅN AMSTERDAM TILL BASEL

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

Dag 1

Sverige - Amsterdam
Incheckning på MS Crucebelle och välkomstdrink
Middag
Flyg från Sverige till Amsterdam. Från flygplatsen åker vi till fartyget, MS Crucebelle som
skal vara vårt hem de närmaste dagarna. Vi går om bord, checker in och får våra hytter.
Innan middagen träffas vi för en välkomstdrink i salongen. Fartyget ligger vid kajen i
Amsterdam över natten.
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Dag 2

Amsterdam
Vacker arkitektur och många broar
Frukost, lunch, middag
Den charmerande huvudstaden har något för alla smaker; blommarknad, museer,
konstgallerier, spännande butiker, caféer, vacker arkitektur och Anne Franks hus.
Amsterdam är med rätta känd som en stad full av nyanser och kontraster. Här är både
bohemer och affärsmän lika naturliga inslag i stadsbilden. Hollands huvudstad är också
landets största stad och kan spåras tillbaka till 1200-talet, då det fanns ett mindre
fiskesamhälle vid floden Amstels stränder – som också gav namnet till staden.
Efter frukost kan du följa med på en valfri kanalbåttur som tar dig med på de historiska
kanalerna. Att åka på kanalerna är ett bra sätt att uppleva Amsterdam, med sin speciella
arkitektur och många broar. Efter kanalturen blir det en guidat busstur runt om i
Amsterdam (båda utflykterna är en del av utflyktspaketet).
Tillbaka ombord, medan kaptenen och hans besättning sätter kurs mot Tyskland, njuter vi av
en god lunch i fatygets restaurang.
Nu kan du njuta av en lugn eftermiddag ombord medan fartyget seglar på små floder och
kanalar och in på Rhen – som är en av de viktigsta och mest trafikerade floderna i Europa.

Dag 3

Köln
Tysklands fjärde största stad
Frukost, lunch, middag
Under natten passerar vi gränsen till Tyskland och vi har en lugn förmiddag ombord innan
fartyget lägger till i centrum av Köln. Köln är Tysklands fjärde största stad och den
folkrikaste staden längs Rhen.
I gamla stan, Altstadt, blev 90 procent av alla byggnader förstörda under Andra
Världskriget, men många av byggnaderna har renoverats omsorgsfullt, däribland 12
romerska kyrkor. Stadens främsta landmärke, den gotiska katedralen Kölnerdomen, klarade
sig nästan oskadd genom kriget. Domen står på UNESCOs världsarvslista och är en
fantastisk byggnad. Köln är också parfymens födelseplats med världens första eau de
cologne. Cologne är som bekant det engelska och franska namnet på Köln.
Vi äter en god lunch ombord. På eftermiddagen erbjuds en valfri stadsvandring
(inkluderat i utflyktspaketet). Köln har en mer än 2000 år gammal historia centrerad rund
floden Rhen, som delar staden i tu. Vi promenerar genom den gamla stadskärnan, Altstadt,
med vackra gamla hus och charmiga gator, vidare mot Kölnerdomen. Med sina två 157 meter
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höga torn syns den vart du än befinner dig i stan. Byggnationen startade 1248 och det tog
mer än 600 år att färdigställa den imponerande byggnaden (klar 1880).
Vi äter middag i fartygets restaurang. På kvällen kaster vi loss och seglar vidare mot
Koblenz.

Dag 4

Koblenz och Boppart
Utflykt till Cochem i Moseldalen
Frukost, lunch, middag
Tidigt på morgonen kommer vi till Koblenz. Om du vill finns möjlighet att ta en morgontur i
den trevliga staden som ligger där floderna Mosel och Rhen möts.
Koblenz har en dramatisk historia som går 2000 år tillbaka i tiden. Det strategiska läget
skapade stor tullintäkter och gjorde staden till ett viktigt handelscenter. Koblenz blev
bombat under Andra Världskriget och mer än 80% av gamla stan blev lagt i ruiner. De gamle
kyrkorna från medelåldern undgick dock stora skador och några av de viktigaste historiska
byggnaderna har blivit uppbyggda igen. Den historiska stadsdelen med gator, gränder och
minnesmärken från medeltiden ger en god bild i hur staden en gång såg ut.
Efter frukost har du möjlighet att följa med på en valfri stadsrundtur i Koblenz (ingår i
utflyktspaketet).
Vi återvänder till fartyget där vi serveras en god lunch. På eftermiddagen kan du använda
den för att koppla av ombord eller för att utforska Koblenz på egen hand.
Eller så kan vi fresta dig med en valfri utflykt till vinstaden Cochem (köps ombord). Vi kör
längs den vackra Moseldalen, en distinkt dal i västra Tyskland. Moseldalen betraktas
vanligtvis mellan städerna Trier och Koblenz, där floden Mosel rinner nerför dalen mellan de
branta dalens sidor. Sommartemperaturen är ofta hög här och området lämpar sig därför väl
för odling av druvor. Området är känt för sina vita viner och Moseldalen har främjats för sin
kvalitetsproduktion av vita viner sedan 1800-talet.
I Cochem går vi med på en guidad stadsvandring i den trevliga staden med sina mysiga
gränder, gamla korsvirkeshus, medeltida torg och inbjudande matställen. Vi är också
inbjudna att smaka på några av regionens viner.
Återvänd till fartyget, där vi kan njuta av dagens middag medan vi seglar till Boppart. Staden
ligger där Rhen gör en lång vändning och vi kommer att vara vid kajen här ikväll.
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Dag 5

Boppard och Rüdesheim
Lorelei-Klippan
Frukost, lunch, middag
Ta gärna en liten morgontur i Boppard, men se till att vara ombord igen tills fartyget lämnar
kajen klockan elva på morgonen.
Idag seglar vi på den sträcka som kallas "den romantiska Rhen", som anses vara den
vackraste delen av Rhendalen. Här flyter floden genom Rhenklyftan, som markerar den
smalaste sträckan längs Rhen, och Lorelei-klippan stiger 120 meter över vattenytan. Lorelei
personifierades redan under medeltiden som en förtrollande och förförisk kvinna.
Romantiska sagor och legender har byggt myten om hur hon ledde sjömän i olycka, för hon
charmade dem med vacker sång och avledde deras uppmärksamhet från de farliga klipporna
...! Klyftan är ganska djup och området är känt för slott och vingårdar som ligger här.
Området är ett UNESCO: s världsarvslista med mer än 40 medeltida slott och fästningar
och många vackra vinbyar.
På eftermiddagen anländer vi till Rüdesheim, en romantisk liten vinby som kan charma sina
besökare. Vi rekommenderar en promenad i denna trevliga stad med dess berömda
huvudgata, Drosselgasse. Här är tavernorna som pärlor på en snöre och för dem som vill
finns det gott om möjligheter att smaka på områdets dyrbara droppar!
Vi äter middag och trivs ombord medan fartyget fortsätter mot Speyer.

Dag 6

Speyer
Utflykt till Heidelberg
Frukost, lunch, middag
På morgonen anländer vi till Speyer, som är utgångspunkten för en valfri halvdagstur till
Heidelberg, Tysklands äldsta universitetsstad (köps ombord). Utflykten inkluderar ett besök
på Heidelbergs slott, som anses vara den viktigaste renässansbyggnaden norr om Alperna. Vi
går till fots genom den gamla staden med sina många vackra byggnader i barockstil.
För dem som inte vill delta i utflykten till Heidelberg är det fullt möjligt att koppla av
ombord och / eller uppleva Speyer på egen hand.
Väl ombord igen smakar det gott med lunch och idag kan du njuta av en lugn eftermiddag
medan fartyget seglar mot Frankrike.
På kvällen bjuder kaptenen till en galamiddag i fartygets restaurang.
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Dag 7

Strasbourg
Europaparlamentet och Petite France
Frukost, lunch, middag
Under natten har vi passerat gränsen till Frankrike och på morgonen lägger fartyget till i
Strasbourg - huvudstaden i den franska regionen Alsace.
Strasbourg är mest känd för den gamla staden från medeltiden, kallad Petite France, med
sina vackra 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 frukost, kan du följa med på en valfri stadsrundtur i Strasbourg (ingår i
utflyktspaketet). Du kommer att se stadens viktigaste sevärdheter, både historiska och
moderna, inklusive Europaparlamentet, domstolen för mänskliga rättigheter och katedralen.
Turen avslutas med en trevlig promenad genom det charmiga distriktet Petite France.
Det kommer att finnas lite tid att uppleva den trevliga staden på egen hand innan vi
återvänder till fartyget, där restaurangen bjuder in till en utsökt lunch.
På eftermiddagen inleder vi den sista etappen av kryssningen. Kaptenen och hans besättning
är nu på väg mot Schweiz.

Dag 8

Basel
Basel och hemresa
Frukost
På morgonen anländer vi i Basel, som är den tredje största staden i Schweiz. Basel ligger vid
gränsen mellan Schweiz, Frankrike och Tyskland, och några av de vackraste och äldsta
byggnaderna längs Rhen ligger här. Basler Münster-katedralen startades 1019, förstördes av
jordbävningar 1356, men slutfördes 1500. På gatorna runt kyrkan har många arkeologiska
utgrävningar gjorts som har fört gamla, före romerska ruiner fram. Det är också trevligt att
ta en promenad längs flodstranden och genom den livliga gamla stan med sin vackra
medeltida arkitektur.
Efter frukost säger vi adjö till fartyget och besättningen. Nu väntar en buss på att ta oss med
på en stadsrundtur i Basel innan vi kör till flygplatsen.
En händelserik vecka är redan slut. Lite senare på dagen flyger vi tillbaka till Sverige.
Tack för turen och välkomna tillbaka!
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