PROGRAM: AMSTERDAM - STRASBOURG

KLASSISKE RHINEN
7 frokoster, 6 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Trondheim - Amsterdam
Avreise fra Trondheim og innsjekking på skipet
Middag
Direktefly fra Trondheim til Amsterdam på formiddagen. Transport fra flyplassen til skipet
som ligger til kai i Amsterdam, en liten halvtimes kjøretur unna.
Amsterdam er Nederlands største by og har en rik og fascinerende historie, som kan spores
helt tilbake til 1200-tallet, da den var et mindre fiskersamfunn ved elven Amstels bredder,
som også ga navnet til byen. Senere ble det anlagt en demning for å skape en havn ved
Amstel og byen vokste opp rundt den.
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Om ettermiddagen sjekker vi inn på skipet og finner oss til rette i lugaren. Før vi nyter vårt
første måltid om bord, inviteres vi på en velkomstdrink.
Skipet ligger ved kai i Amsterdam over natten, så om du ønsker er det mulighet for en
kveldstur i land etter middag.

Dag 2

Amsterdam
Kanalbåttur
Frokost, lunsj, middag
Denne pulserende byen, fylt av unike, historiske steder, er landets mest populære turistmål.
Byen kan tilby 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 møtes hav og land, og bohemene vandrer side
om side med høykonservative besteborgere.
På formiddagen kan du bli med på en kanalbåttur på Amsterdams kanaler (inkludert i
utfluktspakken). En kanalbåttur er kanskje den beste måten å oppleve Amsterdam på.
Kanalene i gamlebyen står på UNESCOs verdensarvliste og snor seg mellom byens
bebyggelse og forbi de mange husbåtene som er ankret opp langs bredden. Båten tar oss
under broene og gjennom Amsterdams bykjerne hvor vi kommer tett på hverdagslivet langs
kanalene.
Ved lunsjtider kaster skipet loss og vårt eventyr på Rhinen begynner. Nyt ettermiddagen om
bord mens kapteinen og hans mannskap setter kursen mot Køln.

Dag 3

Köln
Kölnerdomen på UNESCOs verdensarvliste
Frokost, lunsj, middag
I løpet av natten har vi krysset grensen til Tyskland og etter en rolig formiddag om bord,
legger skipet rundt lunsjtid til kai i den historiske byen Köln, parfymens fødeplass. Her ble
verdens første eau de cologne til og Cologne er da også det engelske og franske navnet til
Köln.
Dette er Tysklands fjerde største by og den mest folkerike byen langs Rhinen. Köln har mer
enn to tusen år gammel historie og er sentrert rundt elven Rhinen, som deler byen i to.
Etter lunsj kan du bli med på en byvandring gjennom det gamle sentrum, Altstadt, med
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vakre gamle hus og sjarmerende gater (inkludert i utfluktspakken). Her i den gamle bydelen
ble nitti prosent av bygningsmassen ødelagt under annen verdenskrig, men mange av
bygningene er omhyggelig gjenoppbygd, deriblant tolv romanske kirker. Vi fortsetter mot
byens landemerke, den gotiske Kölnerdomen som står på UNESCOs verdensarvliste. Den
berømte Kölnerdomen med de to 157 meter høye tårnene som du kan se fra omtrent alle
steder du måtte befinne deg i byen, kom nærmest uskadd gjennom krigen. Byggingen startet
i 1248, og det tok mer enn 600 år å fullføre denne imponerende bygningen, som først sto
ferdig i 1880. Retur til skipet for lunsj.
Om kvelden venter det en smakfull middag i skipets restaurant, og i løpet av natten seiler vi
videre mot Koblenz.

Dag 4

Koblenz
Der elvene Rhinen og Mosel møtes
Frokost, lunsj, middag
Start gjerne dagen med en kaffekopp på dekk, og nyt morgenstemning mens skipet seiler
mot historiske Koblenz, som ligger der elven Mosel renner ut i Rhinen. Den 2000 år gamle
byen regnes som en av Tysklands vakreste byer.
Skipet legger til kai sentralt i Koblenz og etter lunsj kan du ta deg en rusletur i land for å ta
byen i nærmere øyesyn. En av byens severdigheter er Duetsches Eck (Det tyske hjørnet),
landtungen der elvene Mosel og Rhinen møtes. Her står det også en monumental 37 meter
høy rytterstatue av keiser Wilhelm I, oppført i 1897.
Alternativt har du mulighet til å bli med på en valgfri utflukt til vinbyen Cochem i den vakre
Moseldalen (pristillegg). Moseldalen er en frodig dal i den vestlige delen av Tyskland.
Moseldalen strekker seg fra Koblenz til Trier, 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. Området er kjent for sine hvitviner og Moseldalen har blitt fremmet
for dens kvalitetsproduksjon av hvitvin siden 1800-tallet.
I Cochem blir vi med på en guidet byvandring i den hyggelige byen med sine koselige
smågater, gamle bindingsverkshus, middelaldertorg og innbydende spisesteder. Det blir også
mulighet til å smake på distriktets vinproduksjon før vi returnerer til skipet.
Skipet ligger i Koblenz til neste morgen, så om du ønsker er det mulighet for en spasertur i
land etter kveldens middag.
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Dag 5

Rüdesheim
Romantiske Rhinen, Lorelei og sjarmerende vinby
Frokost, lunsj, middag
Tidlig om morgenen forlater vi Koblenz og i løpet av formiddagen seiler vi gjennom den mest
idylliske delen av Rhindalen. Finn deg en stol eller en solseng, len deg tilbake og nyt utsikten
over det vakre landskapet.
Kløften vi seiler gjennom er ganske dyp, og området er kjent for de mange slottene og
vingårdene som ligger her. Vi passerer ikke mindre enn 40 (!) eventyrslott og festninger fra
middelalderen, dalsider med bratte vinmarker og mange vinlandsbyer. Det er ikke uten
grunn at denne strekningen kalles «den romantiske Rhinen» og at området står oppført på
UNESCOs verdensarvliste.
Underveis passerer vi den legendariske Loreleiklippen som er 120 meter høy og markerer
den smaleste strekningen langs Rhinen. Lorelei var en fortryllende og forførende kvinne sies
det i middelalderens myter og legender. Romantiske eventyr og sagn har fortalt om hvordan
hun ledet sjøfolk i ulykke, fordi hun lokket dem med vakker sang og avledet deres
oppmerksomhet fra de farlige klippene.
Ved lunsjtider ankommer vi Rüdesheim – en romantisk, liten vinby som vet å sjarmere sine
besøkende. Byens smale og kjente hovedgate Drosselgasse ligger i hjertet av gamlebyen,
med vinhus og tavernaer som perler på en snor. Du har god tid til å utforske den hyggelige
byen med de velkjente bindingsverkshusene på egenhånd, og kanskje blir det litt tid til
shopping?
Etter en god middag om bord har du mulighet til å oppleve byens atmosfære en fin vårkveld.
Skipet legger fra kai utpå natten, med kurs for Speyer.

Dag 6

Speyer
Imponerende byport og sjarmerende gamleby
Frokost, lunsj, middag
Igjen kan du nyte livet og formiddagen på dekk eller i salongen mens skipet seiler gjennom et
vakkert landskap med utsikt til små søvnige landsbyer.
Tidlig på ettermiddagen ankommer vi Speyer, en av de eldste byene i Tyskland. Speyers
viktigste attraksjon er keiserkatedralen som står på UNESCOs verdensarvliste. Katedralen
er et av Europas største romanske byggverk og under høyalteret ligger åtte romerske
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keisere og tyske konger begravet. Speyer har også en sjarmerende gammel bydel hvor du
blant annet kan se den 55 meter høye byporten (Altpörtel), og Mikwe - byens jødiske bad fra
år 1128.
Når du står foran byporten Altpörtel, tenk på at gjennom denne byporten har folk gått i 700
år før deg. Se etter den lille døren fra middelalderen ved byporten, den var mulig å åpne
etter at hovedporten var stengt for kvelden. Døren er så lav at selv en liten person måtte
bøye seg ned for å henvende seg - og dermed sto han laglig til for hugg om han hadde ondt i
sinne! Innenfor byporten venter en vakker gamleby. Langs paradegaten Maximilianstrasse er
det mange trivelige fortausrestauranter. Ta deg også en tur inn i de hyggelige sidegatene.
Speyers Tekniske Museum kan også anbefales. For noen er et teknisk museum rene
himmelriket. Andre kan nok rynke på nesa og tenke at det høres kjedelig ut, men Teknisk
Museum i Speyer er definitivt alt annet enn kjedelig! Her finnes Europas største
romfartsutstilling og du kan utforske alt fra veteranbiler, historiske brannbiler og
motorsykler til lokomotiver, fly og en tysk ubåt. Utstillingene er flotte, og selv de som tror
de ikke er interesserte kommer ut med stjerner i øynene. Dette er vel verdt
inngangsbilletten!
Her kan du lese mer om museet
I kveld kan du glede deg til kapteinens middag!
Skipet seiler videre mot Frankrike i løpet av natten.

Dag 7

Strasbourg (Kehl)
Vakre Petite France
Frokost, lunsj, middag
Ny by og nytt land! I dag står sjarmerende Strasbourg i Frankrike for tur.
Formiddagen kan benyttes til å nyte den franske delen av elven fra orkesterplass på dekk
eller i salongen. Skipet ankommer Kehl, like utenfor Strasbourg rundt lunsjtid.
Strasbourg, hvor den franske nasjonalsangen Marseillaisen ble komponert er hovedstaden i
den franske regionen Alsace. Byen er også møtested for Europaparlamentet, Europarådet og
Den europeiske menneskerettsdomstolen.
Byens historiske sentrum ligger på øya Grande Île, som står på UNESCOs verdensarvliste.
Her finnes også den vakre gamle bydelen, Petite France fra middelalderen, som sjarmerer
sine besøkende med flotte bindingsverkshus, et rikt blomsterflor og koselige kafeer, torg og
gater. Den mektige gotiske katedralen og Rohanpalasset som huser tre av byens viktigste
museer er også verdt et besøk.
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Etter lunsj kan du bli med på en valgfri byrundtur i Strasbourg (inkludert i utfluktspakken). Du
får se både de historiske og moderne sidene av byen, og vi spaserer gjennom den koselige
bydelen Petite France, med bindingsverkshus og smale kanaler. Det blir også litt tid til å
oppleve byen på egenhånd, før vi returnerer til skipet.
Det er cruisets siste kveld, vi spiser en god middag og hygger oss om bord.

Dag 8

Strasbourg - Trondheim
Hjemreise
Frokost
Etter vår siste frokost om bord sjekker vi ut av lugarene, og sier farvel til mannskapet.
Vi forlater Strasbourg og kjører til flyplassen i Frankfurt, med stopp underveis.
Med mange gode minner i bagasjen tar vi ettermiddagsflyet til Amsterdam og fly videre til
Trondheim om kvelden. Takk for turen og vel hjem!
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