PROGRAM: FLODKRYSSNING RHEN TILL
DONAU - DE TRE FLODERNAS MAGI
8 frukostar, 7 luncher och 8 middagar inkluderad

Dag 1

Sverige - Strasbourg
Utresa från Sverige och incheckning på fartyget
Middag
Under förmiddagen flyg till Frankfurt där vår transferbuss väntar på oss för att ta oss till
Strasbourg (3 timmars transfer). Vi går ombord på vårt fartyg som ska ta oss med på en
magisk kryssning på tre floder. På kvällen bjuds vi på en välkomstdrink och personalen
ombord presenteras innan middagen serveras. Under kvällen kryssar vi mot Mainz.

Detta program uppdaterades senast 06. november 2020, 10:27
För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:
https://www.escapetravel.se/resa/flodkryssning-rhen-till-donau-de-tre-flodernas-magi/

Dag 2

Mainz - Frankfurt
Utflykt: Stadsrundtur i Frankfurt
Frukost, lunch, middag
I dag får vi uppleva Mainz. Upptäck födelseorten för Gutenberg tillsammans med vår
lokalguide. Staden är belägen vid sammanflödet av Rhen och Main, och bjuder på en härlig
blandning av nutid och dåtid med sin tusen år gamla katedral. Lunch serveras ombord och vi
kryssar vidare mot Frankfurt.
CLASSIC: Under eftermiddagen gör vi en stadsrundtur i Frankfurt som bjuder på en
kombination av gammal och modern arkitektur.
Kryssningen fortsätter under natten mot Miltenberg.

Dag 3

Miltenberg - Wertheim
Tid på egen hand upptäcka Miltenberg
Frukost, lunch, middag
Tidig morgon anländer vi till rofyllda Miltenberg. Här får vi tid att på egen hand utforska
staden med sin marknadsplats kantad av timmerhus, den vackra huvudgatan, Reisen Hotel
och det gamla stadshuset. Vi äter lunch ombord på fartyget innan kryssningen fortsätter
mot Wertheim. Vid ankomst ges möjlighet att besöka det tidigare residenset för Greve
Wertheimer. Middag ombord på fartyget som ligger i hamn över natten.

Dag 4

Wertheim - Würzburg
Utflykt: Rundtur till Würzburg
Frukost, lunch, middag
Kryssningen går tidig morgon mot Karlstadt. Vi äter frukost och lunch ombord innan
ankomst.
CLASSIC: Framme i Karlstadt gör vi en utflykt med buss till Würzburg, belägen på den högra
flodbanken vid Main. Staden är känd för sitt magnifika barockpalats, som tidigare tillhörde
Furst biskoparna av Würzburg. Under tiden har fartyget kryssat till Würzburg där vi kliver
ombord under sen eftermiddag.
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Dag 5

Schweinfurt - Rothenburg - Bamberg
Utflykt: Rundtur till Rothenburg
Frukost, lunch, middag
Tidig ankomst till Schweinfurt
CLASSIC: Vi gör en tur till Rothenburg, en liten stad som är välkänd för sin bevarade
arkitektur från medeltiden. Denna charmiga stad högt belägen på kullarna över floden
bjuder på smala gator kantade med pittoreska korsvirkeshus och hantverkstäder.
Rothenburg är en av de allra vackraste städerna längs denna kryssningsrutt.
När vi är åter på fartyget fortsätter vi mot Bamberg. Vi äter middag ombord följt av
underhållning, fartyget ligger vid kaj i Bamberg över natten.

Dag 6

Bamberg - Nürnberg - Muhlhausen
Utflykt: Stadsvandring Nürnberg
Frukost, lunch, middag
Frukost ombord medan vi seglar på Rhen-Main-Donau-kanalen, som öppnades 25
september 1992. Kanalen förenar Mainfloden, en biflod till Rhen samt floden Donau. Vi äter
lunch ombord innan ankomst till Nürnberg
CLASSIC: Vi gör en stadsrundtur som tar oss tillbaka till medeltiden. Denna gamla stad och
dess marknad är omgiven av gotiska byggnader, timmerhus och eleganta borgarhästar.
Vi återvänder till fartyget och sätter kurs mot Muhlhausen som vi kommer fram till på
kvällen. Middag ombord och den efterföljande underhållningen bjuder besättningen på.

Dag 7

Muhlhausen - Regensburg
Utflykt: Rundtur till Regensburg
Frukost, lunch, middag
Vi äter frukost och lunch ombord innan fartyget når Kelheim.
CLASSIC: Vi gör en utflykt till Regensburg. Stadens historiska centrum är hem till flera
årtusendens historia. Under tiden har fartyget förflyttat sig till Regensburg och vi går åter
ombord. Middag serveras ombord.
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Dag 8

Regensburg - Passau
Tid på egen hand upptäcka Passau
Frukost, lunch, middag
Frukost ombord och ankomst till Passau. Njut av fri tid i staden eller följ med på en
promenad i staden med vår ackompanjatör ombord. Denna universitetsstad, med sin
barockarkitektur och romantiska gator kommer att lämna ett bestående intryck. Vi går åter
ombord för att fortsätta kryssningen till Wien. I kväll är det galamiddag ombord.
Fartyget seglar under natten.

Dag 9

Wien - Sverige
Utcheckning från fartyget och hemresa till Sverige
Frukost
Ankomst till Wien tidig morgon och vi säger farväl till besättningen och vårt flytande hotell
för denna gång och lämnar fartyget med många fina minnen i bagaget. Transfer till
flygplatsen för hemresa mot Skandinavien.
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