PROGRAM: AMSTERDAM TIL FRANKFURT

TRE ELVER OG TRE LAND
10 frokoster, 9 lunsjer og 10 middager inkludert

Dag 1

Norge - Amsterdam
Innsjekking på skipet og velkomstdrink
Middag
Vi flyr fra Norge direkte til Amsterdam. Fra flyplassen kjører vi til skipet, MS Crucebelle som
skal være vårt hjem de neste dagene. Vi går om bord, sjekker inn og får tildelt lugarer. Før
middagen serveres i skipets restaurant møtes vi til en velkomstdrink i salongen. Skipet ligger
til kai i Amsterdam om natten.
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Dag 2

Amsterdam - Rotterdam
Opplev de historiske kanalene
Frokost, lunsj, middag
Den sjarmerende kanalbyen Amsterdam har noe for enhver smak; blomstermarked, museer,
kunstgallerier, spennende butikker, kafeer, vakker arkitektur og Anne Franks hus.
Amsterdam blir med rette omtalt som en by full av nyanser og kontraster. Her vandrer
bohemene side om side med høykonservative besteborgere. Nederlands hovedstad er også
landets største by og dens historie kan spores tilbake til 1200-tallet, da den var et mindre
fiskersamfunn ved elven Amstels bredder – som også ga navnet til byen.
Etter frokost om bord kan du bli med på en valgfri kanalbåttur (inkludert i utfluktspakken) på
de historiske kanalene. Kanalene står på UNESCOs verdensarvliste og snor seg mellom
byens bebyggelse og forbi de mange husbåtene som er ankret opp langs bredden. Vi seiler
under broene og gjennom Amsterdams bykjerne hvor vi kommer tett på de mange
husbåtene og hverdagslivet langs kanalene.
Vel tilbake om bord nyter vi en god lunsj mens skipet legger fra kai og cruiset vårt kan
begynne.
Finn deg til rette og nyt en rolig ettermiddag om bord, mens skipet seiler mot Rotterdam.
Vi legger til kai utpå kvelden og blir liggende her til neste dag.
Etter en god middag i restauranten om bord har du kvelden fri til å utforske denne
spennende byen på egenhånd. Rotterdam har etablert seg på begge sider av elven Nieuwe
Maas, en av kanalene i det store deltaet ved utløpet av elven Rhinen. Her ligger også
Europas travleste havn.

Dag 3

Rotterdam - Schoonhoven - Arnhem
Rotterdam med sin spesielle arkitektur // Sølvbyen Schoonhoven
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost kan du være med på en valgfri byrundtur i den multikulturelle byen Rotterdam
(inkludert i utfluktspakken). Vi får blant annet se byens viktigste attraksjoner, som
Sentralstasjonen, Museumsparken og Erasmusbroen. Vi spaserer til byens markedshall, og
videre til Rådhuset og Laurens kirken.
Rotterdam er ulik andre nederlandske byer. Under andre verdenskrig ble byen bombet og
tilbake stod kun byens rådhus, posthus og et par kirker. Europas første skyskraper, den 45
meter høye Witte Huis, overlevde også bombingen – takket være sine tykke murer.
Rotterdam ble gjenoppbygget som en moderne by og overrasker med et mangfold av
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spennende, utradisjonelle høye hus. Den spesielle arkitekturen tiltrekker seg mange
besøkende som lar seg fascinere av bygningene med skjeve fasader, runde kurver, hjørner,
utspring og en spenstig fargebruk.
Vi returnerer til skipet og nyter en deilig lunsj i restauranten mens skipet fortsetter mot
Schoonhoven, som bærer tilnavnet Zilverstad («Sølvbyen»). Helt siden 1600-tallet og frem til
i dag har byen vært kjent for sine mange sølv- og gullsmeder. Nederlands sølvmuseum, og
the International Silver School ligger også her.
Schoonhoven er i tillegg kjent for sine klokkemakere. Et vakkert stort urverk er utstilt i
tårnet på rådhuset fra middelalderen, og flere små og store klokker er utstilt på byens
sølvmuseum.
Vi ankommer Schoonhoven etter lunsj og du har ettermiddagen fri til å utforske byen på
egenhånd.
Skipet seiler videre ved fem-tiden på ettermiddagen. Vi spiser en god middag og hygger oss
om bord.
Sent på kvelden ankommer vi Arnhem, hvor skipet legger til kai og blir liggende til neste
dag.

Dag 4

Arnhem
Historisk hageby
Frokost, lunsj, middag
Den nederlandske byen Arnhem er en historisk by med cirka 157 000 innbyggere. Byen ble
etablert der veien mellom Nijmegen og Utrecht delte seg, og først da Rhinens løp ble
endret av Arnhems innbyggere rundt år 1500 ble Arnhem liggende ved elvens bredder. Det
ble bygget murer og tårn til forsvar for byen og på 1800-tallet ble områdene rundt Arnhem
populære blant borgerskapet i landet. Arnhem ble i denne perioden kalt «Østens Hage» og
da veksten stagnerte ble det anlagt parker for å tiltrekke seg turister.
Under andre verdenskrig fikk byen store ødeleggelser i Slaget om Arnhem i september
1944. Polske, britiske og amerikanske fallskjermsoldater ble droppet bak de tyske linjene
med hensikt å sikre alliert kontroll over den viktige broen over Rhinen. Den britiske
oberstløytnanten John Frost klarte å erobre broen, men den økende tyske motstanden
stanset fremrykningen til den den 2. britiske armé, som samtidig gikk til angrep fra sør, og
britene måtte trekke seg tilbake. Dermed var slaget om Arnhem tapt. Tyskerne var redde
for en gjentagelse, og etter slaget ble alle Arnhems innbyggere tvunget til å forlate byen.
Da de etter krigen vendte tilbake var hele byen ødelagt og plyndret, og mange bygninger i
den gamle bykjernen var lagt i grus. Etter krigen ble Arnhem gjenreist med mye flid og er nå
et levende sentrum av aktiviteter og utbygging.
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Etter frokost kan du bli med på en valgfri byvandring i Arnhem (inkludert i utfluktspakken).
Vi spiser lunsj og nyter ettermiddagen og utsikten fra soldekket mens skipet fortsetter mot
Köln. Om kvelden får vi servert en god middag og hygger oss i salongen.

Dag 5

Köln
Den mektige Kölnerdomen, byens landemerke
Frokost, lunsj, middag
I løpet av natten har vi krysset grensen til Tyskland og legger til kai i Köln på morgenkvisten.
Dette er Tysklands fjerde største by og den mest folkerike byen langs Rhinen.
I den gamle bydelen, Altstadt, ble 90 prosent av bygningsmassen ødelagt under 2.
verdenskrig, men mange av bygningene er omhyggelig gjenoppbygd, deriblant 12 romanske
kirker. Byens landemerke, den gotiske Kölnerdomen som står på UNESCOs verdensarvliste,
kom nærmest uskadd gjennom krigen. Köln er også parfymens fødeplass, med verdens
første eau de cologne, og Cologne er det engelske og franske navnet på byen.
Vi spiser en god frokost om bord før du inviteres til å bli med på en valgfri byvandring
(inkludert i utfluktspakken). Köln har en mer enn 2000 år gammel historie og er sentrert
rundt elven Rhinen, som deler byen i to. Vi spaserer gjennom det gamle sentrum, Altstadt,
med vakre, gamle hus og sjarmerende gater. Veien videre går mot byens landemerke, den
berømte Kölnerdomen med de to 157 m høye tårnene som du kan se fra omtrent alle steder
du måtte befinne deg i byen. Byggingen startet i 1248, og det tok mer enn 600 år å fullføre
denne imponerende bygningen, som først sto ferdig i 1880.
VI returnerer til skipet og får servert en smakfull lunsj. På ettermiddagen setter kapteinen
og hans mannskap kurs for vinbyen Cochem i Moseldalen. Den vakre Moseldalen er en
særpreget dal i den vestlige delen av Tyskland. Vanligvis regnes Moseldalen mellom byene
Trier og Koblenz, der elven Mosel renner nede i dalen mellom de bratte dalsidene.
Sommertemperaturen blir ofte høy her og området er derfor godt egnet for dyrking av
vindruer.
Det er noe magisk ved å sitte på dekk og se det vakre landskapet passere forbi. Denne
ettermiddagen er det bare å nyte!

Dag 6

Cochem - Koblenz
Idyllisk vinby og vakre Moseldalen
Frokost, lunsj, middag
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På morgenen ankommer vi den idylliske lille vinbyen Cochem, en av Moseldalens mest
kjente byer. Området er kjent for sine hvitviner og Moseldalen har blitt fremmet for dens
kvalitetsproduksjon av hvitvin siden 1800-tallet. Cochem ligger vakkert til med den
imponerende Reichsburgborgen tronende på en høyde over byen. Landskapet rundt er
formet av flere hundre år med vinproduksjon og Gamlebyen, med sine middelaldertorg,
koselige smågater og vakkert restaurerte bindingsverkshus, oser av historie.
Cochem oppdages best til fots og du kan bli med på en valgfri byvandring (inkludert i
utfluktspakken) i denne hyggelige byen. Det blir også anledning til å smake på de lokale
dråpene.
Vel om bord igjen får vi servert en god lunsj, mens skipet legger fra kai og starter på sin ferd
mot Koblenz. Ettermiddagen og utsikten til vinmarkene, små landsbyer og livet langs
elvebredden oppleves best fra soldekket, eller fra salongen med sine store panoramavinduer
om du foretrekker det.
Vi ankommer Koblenz ved syv-tiden på kvelden og blir liggende her til neste morgen.
Koblenz ligger der elvene Mosel og Rhinen møtes, og har en dramatisk historie som går
2000 år tilbake i tid. Den strategiske beliggenheten skapte store tollinntekter og gjorde
byen til et viktig handelssenter. Byen ble bombet under den andre verdenskrig, og mer enn
80 % av gamlebyen ble lagt i ruiner, men de gamle kirkene fra middelalderen unngikk store
skader, og noen av de viktigste historiske bygningene er gjenreist. Den historiske bydelen
med gater, smug og minnesmerker fra middelalderen gir et godt innblikk i hvordan byen en
gang må ha sett ut.
Ta deg gjerne en tur i land etter middag for å utforske byen på egenhånd.

Dag 7

Koblenz - Rüdesheim
Romantiske Rhinen og Lorelei-klippen
Frokost, lunsj, middag
Om morgenen setter kapteinen og hans mannskap kurs for Rüdesheim, og utpå
formiddagen seiler vi gjennom det som regnes for å være det vakreste området i Rhindalen.
Strekningen kalles «den romantiske Rhinen» og elven renner her gjennom Rhinkløften med
Lorelei-klippen 120 meter over elven. Kløften er ganske dyp, og området er kjent for
slottene og vingårdene som ligger her. Området, med sine mer enn 40 slott og festninger
fra middelalderen og mange vakre vinlandsbyer, står på UNESCOs Verdensarvliste. Lorelei
ble personifisert tilbake i middelalderen som en fortryllende og forførende kvinne.
Romantiske eventyr og sagn har bygd myten om hvordan hun ledet sjøfolk i ulykke, fordi
hun bedåret dem med vakker sang, og avledet deres oppmerksomhet fra de farlige
klippene…!
Tidlig på ettermiddagen ankommer vi den kjente vinbyen Rüdesheim. Her skal vi være til
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neste morgen, så det er god tid til å oppleve denne hyggelige byen på egenhånd. Rüdesheim
vet å sjarmere sine besøkende og vi tror du vil like den lille vinbyen med sine velkjente
bindingsverkshus. Byens kjente hovedgate, Drosselgasse, går gjennom hjertet av
gamlebyen, med vinhus og tavernaer liggende som perler på en snor.
Retur til skipet for middag, men det er tid til en kveldstur i Rüdesheim etter middagen om
du ønsker det.
Valgfri utflukt (kjøpes om bord): Turisttog og Musikkinstrument Museum i Rüdesheim. Bli
med på det lille turisttoget Winzerexpressen, på en kjøretur i de trange gatene i denne
sjarmerende byen. Det blir også besøk i det interessante Siegfrieds Mekaniske
Musikkinstrument Museum med selvspillende mekaniske instrumenter fra 3 århundrer.

Dag 8

Rüdesheim - Mannheim
Utflukt til Heidelberg
Frokost, lunsj, middag
Vi forlater Rüdesheim tidlig på morgenen og ankommer Mannheim rundt lunsjtid.
Mannheim er utgangspunkt for en valgfri halvdagsutflukt til Heidelberg (kjøpes om bord).
Heidelberg er Tysklands eldste universitetsby og utflukten inkluderer besøk i Heidelberg
slott, regnet for å være den viktigste renessansebygningen nord for alpene. Videre til fots
gjennom den gamle bydelen med sine mange vakre bygninger i barokkstil.
For de som ikke ønsker å delta på utflukten til Heidelberg, er det fullt mulig å nyte en dag
om bord, og/eller oppleve Mannheim på egenhånd.
Vel om bord igjen får vi servert en smakfull lunsj, mens skipet setter kurs for Frankrike.
Benytt ettermiddagen til å slappe av om bord og lade opp til nye opplevelser neste dag.

Dag 9

Strasbourg
Hovedstaden i Alsace
Frokost, lunsj, middag
En ny morgen og et nytt land. Vi har i løpet av natten krysset grensen til Frankrike og på
morgenkvisten ankommer vi Strasbourg, hovedstaden i den franske regionen Alsace.
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Strasbourg er best kjent for den gamle bydelen fra middelalderen, kalt Petite France, med
sine flotte bindingsverkshus og smale kanaler. Her ligger flere vakre plasser og bygninger,
blant annet den storslåtte gotiske katedralen, Place Gutenberg og Rohanpalasset somhuser
tre av byens viktigste museer.
Etter frokost kan du bli med på en valgfri byrundtur i Strasbourg (inkludert i utfluktspakken).
Du får se byens største severdigheter, både de historiske og moderne, blant annet
Europaparlamentet, menneskerettighetsdomstolen og katedralen. Turen avsluttes med en
hyggelig spasertur gjennom den sjarmerende bydelen Petite France.
Vi drar tilbake til skipet for å spise en god lunsj, men ettermiddagen er din. Du kan velge å
slappe av om bord, eller benytte muligheten til å oppleve den vakre byen på egenhånd.
Kanskje du vil shoppe litt, eller bare observere livet fra en fortauskafé?
Eller kan vi friste deg til å bli med på en valgfri utflukt gjennom vindistriktet i Alsace, til den
nydelige vinbyen Riquewihr (kjøpes om bord). Her blir det smaking på distriktets edle dråper,
og tid til å oppleve den sjarmerende byen på egenhånd, før vi kjører tilbake til Strasbourg.
Utpå kvelden forlater vi Strasbourg og setter kursen mot den tyske byen Worms.

Dag 10

Worms - Mainz
Kaiserdomen i Worms // Gutenbergs fødeby Mainz
Frokost, lunsj, middag
Vi ankommer Worms på morgenen, en av Tysklands eldste byer og åsted for mange viktige
begivenheter i Tysklands historie. Worms var katolsk bispesete frem til 1801, og på byens
høyeste punkt ruver katedralen Kaiserdom. Kirken ble bygget i romansk stil og er en av de
viktigste romanske kirkene i Tyskland.
Under den andre verdenskrig var byen et viktig jernbaneknutepunkt, noe som førte til
voldsomme bombeangrep med enorme ødeleggelser. I februar-mars 1945, bare noen uker
før krigen var over, ble 60 % av gamlebyen jevnet med jorden. Worms hadde i flere
århundrer en stor jødisk befolkning, og Tysklands største jødiske gravlund, Heiliger Sand
med sine 2000 graver, er også den eldste bevarte jødiske gravlunden i Europa. Den eldste
bevarte gravstenen her er fra 1076.
Store deler av gamlebyen er fortsatt omgitt av bymurer fra middelalderen, men i dag er
Worms en industriby og et senter for vindyrking – som er en viktig levevei i denne regionen.
Formiddagen er fri til å utforske Worms på egenhånd. Bare sørg for å være om bord igjen i
god tid før skipet seiler videre til Mainz rundt lunsjtid.
Etter tre timer på elven ankommer vi Mainz, hovedstaden i delstaten Rheinland-Pfalz. Byen
ligger der elvene Rhinen og Main møtes. Dette er også hjembyen til Johann Gutenberg –
mannen som er kjent for å ha utviklet boktrykkerkunsten, og på Gutenbergplatz er den 50.
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breddegraden, som går tvers gjennom sentrum, markert.
Byen ble grunnlagt av romerne for over to tusen år siden og var erkebispesete fra 747 til
1803. I dag er byen sete for bispedømmet Mainz. Gamlebyen er velholdt med blant annet
forseggjorte bindingsverkshus og historiske kirkebygg som for eksempel domkirken St.
Martin og den gotiske St. Stephan med glassmalerier av Marc Chagall. Det middelalderske
bytårnet Eisenturm ble restaurert på 1960-tallet, og huser i dag ulike kunstneriske
aktiviteter og foreninger. Mainz er i dag sentrum for områdets omfattende vinhandel og en
betydningsfull medieby.
Om ettermiddagen har du mulighet til å bli med på en valgfri byvandring i Mainz (inkludert i
utfluktspakken).
Om kvelden inviteres vi til festmiddag om bord, og skipet tar fatt på siste etappe mot
Frankfurt.

Dag 11

Frankfurt - Hjemreise
Byrundtur i Frankfurt inkludert
Frokost
Skipet legger til kai i Frankfurt tidlig på morgenen og det er tid for å pakke sammen og
sjekke ut av lugarene. Etter en god frokost om bord sier vi farvel til mannskapet og skipet,
men før vi kjører til flyplassen blir det en byrundtur i den tyske metropolen.
Frankfurt ligger ved elven Main, som er en av de viktigste sideelvene til Rhinen. Frankfurt er
en av Europas viktigste kulturbyer og regnes som den største finansmetropolen i
kontinental-Europa. Byrundturen i Frankfurt vil gi deg et levende innblikk i utviklingen av
byen, fra en middelaldersk handelsby til den økonomiske hovedstaden byen er i dag. Oppdag
det historiske sentrum, hvor handelsmenn møttes i middelalderen. Lær mer om det
kommersielle distriktet, inkludert den berømte shoppinggaten «Zeil». I løpet av turen vil vi
også kjøre forbi bl.a. Deutsche Bundesbank og Frankfurt Stock Exchange. Vi passerer den
nye imponerende bygningen til den europeiske sentralbanken som ble ferdig i mars 2015 og
kjører videre forbi Bahnhofsviertel, som i dag er et meget populært område. Skyskrapere i
Bankenviertel gir Frankfurt et utseende som minner om amerikanske byer, derav tilnavnet
Mainhattan. Andre foretrekker navnet Bankfurt.
Etter byrundturen fortsetter vi til flyplassen for å reise hjem til Norge med mange fine
minner i bagasjen.
Takk for turen og vel hjem!
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