PROGRAM: MAINZ - MAINZ

ELVECRUISE PÅ MOSEL – VINSMAKING I
EUROPAS EVENTYRBOK
7 frokoster, 6 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Oslo - Mainz
Avreise fra Norge og innsjekk på skipet
Middag
Direktefly fra Oslo til Frankfurt tidlig om ettermiddagen. Transport fra flyplassen til Mainz,
en kjøretur på cirka en halvtime.
Mainz er hovedstad i delstaten Rheinland-Pfalz. Byen ble grunnlagt for over to tusen år
siden av romerne, men er i dag mer kjent for sine mange vakre palasser og kirker. Her ligger
også det kjente Gutenberg-museet med en fantastisk samling av bøker, skrifter og
trykkeutstyr, blant annet verdens eldste trykte bok. Før vi sjekker inn på skipet, kjører vi en
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liten rundtur med buss i Mainz.
Vi finner oss til rette i lugarene. Før middag møtes vi til en velkomstdrink og presentasjon av
mannskapet. Rundt midnatt kaster skipet loss, og vårt vakre eventyr på Mosel begynner.

Dag 2

Koblenz
Byvandring og vinsmaking
Frokost, lunsj, middag
Vi ankommer historiske Koblenz tidlig om morgenen og skal tilbringe hele dagen i en av
Tysklands aller vakreste byer som er mer enn 2000 år gammel.
Om formiddagen kan du rusle rundt på egenhånd i denne vakre universitetsbyen eller bli
med vår reiseleder som tar deg gjennom byens rike historie og som i dag er en blanding av
gammelt og nytt. En av byens severdigheter er Deutsches Eck (Det tyske hjørnet), der
elvene Mosel og Rhinen møtes. Her står den 37 meter høye statuen av keiser Wilhelm I. For
de som ønsker en luftigere oversikt over den romantiske byen og området, anbefales en tur
med gondolbanen som går tvers over elven opp til det gamle festningsanlegget
Ehrenbreitstein. En spektakulær og fantastisk utsikt.
Om ettermiddagen blir det en kort spasertur fra skipet og besøk ved det lokale vinmuseet,
Koblenz Wine and Sparkling Wine Museum. Vi inviterer dere med på en reise inn i fortiden og
skal nyte omgivelsene i gamle vinkjelleren. Våre guider vil følge oss på turen gjennom det
historiske museet og forklare fremgangsmåten i vindyrking og produksjon. Det blir
smaksprøver av lokal musserende vin (sekt) før vi rusler tilbake til skipet.
Vi nyter en deilig middag og en kveld med underholdning om bord, mens skipet seiler inn på
elven Mosel.

Dag 3

Bernkastel
Byvandring og vinsmaking
Frokost, lunsj, middag
Vi tilbringer formiddagen om bord. Tiden nytes best i en god stol på soldekk, i det vi seiler
oppover Moseldalen. Utsikten er magisk!
Rundt lunsjtider legger skipet til kai i vakre Bernkastel-Kues, en av Tysklands mange
dobbeltbyer, forent med en bro over Mosel siden 1905. Nå er vi i hjertet av vinområdet i
Moseldalen, et område kjent for sine fruktige og søte Riesling-viner.
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Middelalderbyen Bernkastel sjarmerer sine besøkende med smale gater, bindingsverkshus,
kirker og utallige vinbutikker. Vi blir med på en byvandring gjennom den historiske
gamlebyen i Bernkastel. Her ser dere blant annet markedsplassen med rådhuset fra 1608
som er bygget i renessansestil, omkranset av bindingsverkshus fra middelalderen. På den
andre siden av elven ligger Kues, kjent som fødestedet til vitenskapsmannen Nikolaus von
Kues. Byvandringen avsluttes i en flott vinkjeller, hvor du får smake noen utsøkte Moselviner.
For de som ønsker å utforske mer av denne pittoreske byen langs Mosel er det lett å gjøre
seg kjent og det anbefales også en spasertur på egenhånd, som gir en fin opplevelse av godt
bymiljø.
Etter lunsj tar vi en panoramatur med buss gjennom Moseldalen. Utsikten fra elven er
vakker, men dalen har mer å by. Vi kjører gjennom vakre vinmarker og gjør et fotostopp
underveis. Vi besøker en forhistorisk romersk vinpresse, som daterer seg fra tiden da
romerne lagde den første vinen i dette området. Og selvsagt blir det vinsmaking hos en lokal
vinbonde.
Skipet seiler videre sent om kvelden.

Dag 4

Trier
Romersk by på UNESCOs liste
Frokost, lunsj, middag
Skipet legger til kai rett før frokost den vakre universitetsbyen Trier, som er en populær
turistdestinasjon. Denne hyggelige byen som ligger midt i Moseldalen, ble grunnlagt av
romerne for over to tusen år siden og regnes for å være en av Tysklands eldste byer.
Her blir vi med på en byrundtur med buss og til fots til den romerske delen av Trier, som
siden 1986 stått på UNESCOs verdensarvliste. På byrundturen får du oppleve blant annet
Porta Nigra – den flotte (store) og best bevarte byporten (fra antikken) i Europa,
Römerbrücke – en eldgammel romersk bro over Mosel, og den mektige fasaden til St. Peterkatedralen fra 326, i dag luthersk sognekirke. Det blir også tid til å kikke litt rundt i byens
trivelige gågater på egenhånd før vi returnerer til skipet for lunsj.
Om ettermiddagen kan du slappe av på soldekk, eller utforske historiske Trier videre på
egenhånd.
Ved middagstider fortsetter cruiset, tilbake gjennom Moseldalen.
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Dag 5

Traben-Trarbach
Tid på egenhånd og vinsmaking
Frokost, lunsj, middag
Skipet ligger til kai i Traben-Trarbach, en liten by midt i Moseldalen i delstaten RheinlandPfalz, hele dagen.
Dette er også en by som strekker seg utover begge sider av elven og er forent med bro over
Mosel siden 1898. Etter bybranner i Trarbach i 1858 og i Traben i 1879 er byen bygd opp
igjen i jugendstil. Byen har vært et sentrum for vinhandel i Midt-Mosel, og er en rik by. For
de som ønsker å utforske byen på egenhånd, kan vi kan vi anbefale en spasertur opp til
ruinene av Grevenburg-slottet fra år 1350, som ligger på en høyde over Trarbach. Utsikten
fra toppen er fantastisk, både over byen og elven i begge retninger. Eller bli med på en liten
byvandring sammen med vår reiseleder på formiddagen.
Etter lunsj skal vi på vinsmaking. Byen er omgitt av vinmarker på alle sider, og her ligger en
rekke vinprodusenter og vingårder som er vel verdt et besøk. Rundt år 1900 var TrabenTrarbach en av de viktigste vinhandelsbyene og det nest største vinhandelsenteret i Europa
etter den franske byen Bordeaux. Dette førte snart til stiftelsen av mer enn 100
vinselskaper. Traben-Trarbach er den eneste byen ved Mosel hvor det ble bygget kjellere
under store områder av sentrum. Det er en veldig spesiell opplevelse å gå inn i en kjeller ved
bredden av Mosel, passere under forskjellige bygninger, kanskje til og med en hovedvei, for
så å dukke opp igjen i en hage eller en vingård. Vi smaker fire ulike lokale viner.
I kveld inviterer vi til middag i land, nærmere bestemt på Brauhaus Kloster Marchen. Det
tidligere klosteret fra 1200-tallet, beliggende 7 km fra Berkastel-Kues, huser i dag et
ekstraordinært bryggeri og en restaurant med nydelig lokal mat. På menyen står en treretters middag med tyske spesialiteter og lokalt øl. Retur til skipet med buss.
Skipet seiler videre sent om kvelden.

Dag 6

Cochem
Tid på egenhånd og vinsmaking i Moseldalens perle
Frokost, lunsj, middag
Vi ankommer eventyr- og slottsbyen Cochem tidlig om morgenen og blir liggende til kai her
hele dagen. Denne spennende, lille byen ligger vakkert til i et landskap som er formet av
flere hundre år med vinproduksjon og kalles ikke Moseldalens perle uten grunn. Cochem er
en romantisk vinby som vet å sjarmere sine besøkende. Gamlebyen, med sine
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middelaldertorg, kirker og vakkert restaurerte bindingsverkshus fra renessansen og
romantikken, oser av historie og oppdages best til fots.
Om formiddagen står utflukt til det imponerende slottet Reichsburg på programmet. Vi
kjører buss opp til slottet fra 1100-tallet, som rager mer enn 100 meter over elven og byen,
gir en fantastisk utsikt over den vakre Moseldalen. Borgen ble ødelagt av franske tropper
under Ludvig 14. i 1689, men ble bygget opp igjen i gotisk stil på slutten av 1800-tallet. Og er
i dag en av de best bevarte middelalderborgene langs Mosel. I slottet blir det guidet
omvisning gjennom de forskjellige slottskamrene, som alle har sine egne særheter og
historier.
Bli med bussen tilbake til skipet, eller utforsk den sjarmerende byen Cochem videre på
egenhånd. Hvorfor ikke sette seg ned på en av de hyggelige kafeene langs elven og nyte et
godt glass lokal vin?!
Etter å ha tilbrakt en flott dag i denne romantiske byen og spist en deilig middag om bord,
kan vi friste med mer vinsmaking. Bli med på en spasertur til Winetasting Hieronimi
Cochem, en vinkjeller i nærheten av skipet. Her vil en munter sommelier fortelle om
regionens historie og dens berømte vindyrking – mens vi får smake flere gode lokale Moselviner som dette området er så kjent for.
Sent om kvelden seiler vi videre, først på Mosel og senere inn på Rhinen.

Dag 7

Boppard - Kaub
Byvandring i den historiske keiserbyen og vinsmaking
Frokost, lunsj, middag
I morgentimene legger skipet til kai i historiske Boppard og blir liggende her frem til lunsj.
Den gamle keiserbyen er full av minnesmerker fra fordums tider, og uansett hvor du
befinner deg er du omgitt av romersk historie.
Vi blir med på en byvandring med lokalguide i denne fargerike og unike byen – som virkelig
er regionens hjerte og sjel. Byen med sine 10 distrikter har alle ingrediensene for en
uforglemmelig dag; bakker og daler, rolige gater og livlige plasser og et vell av natur og
kultur.
Etter byvandringen kan du utforske byen videre på egenhånd. Her er det både en fin
shoppinggate med et godt utvalg av lokale forretninger og kafeer - og en promenade langs
Rhinen der man kan se en del av byens eldre bindingsverkshus.
Cruiset fortsetter før lunsj, gjennom den vakreste delen av Rhindalen. Bølgende vinmarker,
gamle borger og eventyrslott bidrar til å gi denne delen av elven tilnavnet «romantiske
Rhinen». Lunsjen om bord blir en dobbel nytelse med postkortlandskapet langs elvebreddene
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og skipets kulinariske gleder om bord. Dette er elvecruise på sitt aller beste.
Fra soldekket ser vi den legendariske Lorelei-klippen, som rager 120 meter over elven og
markerer den smaleste strekningen langs Rhinen. Ifølge sagnet var Lorelei en vakker kvinne
som av kjærlighetssorg kastet seg utfor klippen. Hun ble forvandlet til en sirene som
trollbandt forbipasserende med sin fagre sang, slik at de forliste i denne smalen delen av
Rhinen.
Om ettermiddagen ligger skipet til kai i den lille byen Kaub i noen timer. Kaub er kjent for
slottet Burg Pfalzgrafenstein, som ligger på en liten øy midt i Rhinen, og fungerte som en
bomvei for varer på Rhinen frem til 1867. Her i Kaub byr vi på en siste vinsmaking, i dette
som blir vårt siste besøk i en hyggelig vinlandsby før vi må reise hjem. Vi befinner oss nå i
Rhindalen, hvor druerankene i de bratteste vinmarkene. Vi besøker vinhuset Wiengut Bahles,
som ble etablert i 1912 av Johann Peters Bahles. Her fortsetter de tradisjonen med moderne
dyrking og miljøvennlige arbeidsmetoder, som resulterer i typiske jordnære viner med sin
spesielle karakter. Vi smaker tre ulike vin fra Rhindalen, og får lære litt om forskjellene fra
vinen fra Moseldalen.
Om tiden tillater det, anbefaler vi gjerne en spasertur opp til det restaurerte slottet
Gutenfels fra år 1220, som ligger på en høyde 110 meter over byen.
Om kvelden er det avskjedsmiddag og dans om bord, mens skipet seiler siste etappe tilbake
mot Mainz.

Dag 8

Mainz - Oslo
Liten byrundtur og hjemreise
Frokost
I løpet av natten har skipet ankommet Mainz, og vårt eventyr nærmer seg slutten. Etter en
siste deilig frokost om bord, sjekker vi ut fra skipet og sier farvel til mannskapet.
Vi kjører en liten rundtur gjennom historiske Mainz, før vi setter kurs for flyplassen i
Frankfurt, en halvtimes kjøretur unna.
Hjemreise til Norge med direktefly – med mange gode minner i bagasjen.

PRAKTISK INFORMASJON OG REISEVILKÅR
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Dette er inkludert
• Direktefly Oslo-Frankfurt t/r (avreise fra andre byer på forespørsel)
• Flyskatter og havneavgifter
• Transport mellom flyplass og skip
• Bagasjeservice på kaien
• Syv netters cruise i utvendig lugar på valgt dekk
• Alle utflukter (ti utflukter iht. program)
• Fem vinsmakinger
• Smakfulle måltider fra middag første dag til frokost siste dag
• Helpensjon om bord (frokostbuffet, lunsj og middag)
• Middag på Brauhaus Kloster Machern (inkl. en spesialøl)
• Vann og kaffe/te til alle måltider
• Kaffe/te tilgjengelig hele døgnet
• Snacks ettermiddag og kveld
• Kapteinens aperitiff og festmiddag
• Underholdning i salongen hver kveld
• Internasjonale TV-kanaler i lugarene
• Wi-Fi (tilgangen kan være ustabil)
• Lokale engelsktalende guider
• Norsk reiseleder med fra Norge

Dette er ikke inkludert
• Drikkevarer
• Tips til besetning, guider og sjåfører
• Avbestillings- og reiseforsikring
TIPS
Tipskulturen varierer fra land til land, og det finnes en rekke ulike uskrevne regler. For mange gjester er tips en
måte å vise at de setter pris på den servicen, kvaliteten og oppmerksomheten de har fått i løpet av et cruise. Hvis
du ønsker å gi tips til de ansatte om bord, kan du bruke konvolutten som du vil finne i din lugar siste kvelden og
legge denne i tipsboksen som står i resepsjonen. All tips fordeles mellom samtlige ansatte om bord og blir satt
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stor pris på.
VIKTIG INFORMASJON
Elvecruise er dessverre ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede. På utfluktene er det ofte mye gåing. Alle
deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje.
Ombord- og ilandstigning skjer via en smal landgang, og få skip har heis. I flere havner er det vanlig at skipene
fortøyes langside mot langside, med opptil tre-fire skip ved siden av hverandre. For å komme i land må man gå
gjennom/over de andre skipene.
Rederiet forbeholder seg retten til å endre programmet og seilingsruten som følge av elvens vannstand eller
andre uforutsette hendelser.
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