PROGRAM: VÅRCRUISE PÅ RHINEN - FRA AMSTERDAM TIL MAINZ

VÅRCRUISE PÅ RHINEN FRA AMSTERDAM
TIL MAINZ
4 frokoster, 4 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Norge - Amsterdam
Avreise fra Norge og innsjekk på skipet// Utflukt: Byvandring i Amsterdam
Lunsj, middag
Vi flyr til Amsterdam på morgenen, og på flyplassen venter det buss som tar oss inn til
sentrum av denne sjarmerende hovedstaden. Amsterdam er en by full av nyanser og
kontraster, og kan blant annet by på blomstermarked, museer, kunstgallerier, spennende
butikker, kafeer, vakker arkitektur og Anne Franks hus. Amsterdam er Nederlands største
by, og historien kan spores helt tilbake til 1200-tallet, da den var et mindre fisker-samfunn
ved elven Amstels bredder, som også ga navnet til byen.
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Vi skal tilbringe et par timer i byen, sammen med reiselederen – som er godt kjent og gjerne
vil vise deg rundt.
Vi fortsetter så til Haarlem, cirka tre mil utenfor Amsterdam, der det hyggelige skipet MS
Aurora – som skal være vårt hjem de neste dagene, ligger til kai. Vi går om bord, får servert
en enkel lunsj, og får tildelt lugarer. Før middag møtes vi i skipets salong, hvor vi får servert
en velkomstdrink og blir presentert for mannskapet. Deretter inviteres vi til middag i skipets
restaurant.
Skipet ligger til kai i Haarlem om natten.

Dag 2

Amsterdam
Utflukt: Blomsterparken Keukenhof
Frokost, lunsj, middag
Våren er synonymt med tulipaner, liljer og andre løkblomster – noe den kunstferdige
blomsterparken Keukenhof viser til fulle. Det hele startet med at grevinne Jaqueline samlet
viltvoksende sandurter på 1500 tallet og grunnla en liten kjøkkenhage her til sitt hushold.
Hagedesignerne har sørget for at det blomstrer til ulike tider gjennom hele den åtte uker
korte sesongen, og har kunstferdig videreutviklet og utformet den verdenskjente hagen
med overdådige blomsterbed i alle regnbuens farger, i tillegg til bekker, dammer,
tematiserte hageanlegg, busker og trær. Her strutter mer enn 5 millioner blomster av vårlig
glede, den ene vakrere, skjørere, mer forfinet og enda mer fantastisk enn den andre.
Dette må bare oppleves, så etter frokost kan du bli med på en inkludert utflukt til den
verdensberømte Blomsterparken Keukenhof.
Vel tilbake om bord får vi servert en god lunsj. Skipet kaster loss og kapteinen og hans
mannskap setter kursen mot Tyskland.
Ettermiddagen kan nytes på dekk eller i salongen, med utsikt til landskapet og livet på land.
Middagen serveres i skipets restaurant, mens vi seiler mot Köln.

Dag 3

Köln
Utflukt: Byvandring i Köln
Frokost, lunsj, middag
Köln er parfymens fødeplass, her ble verdens første eau de cologne til. Cologne er det
engelske og franske navnet til Köln. Vi ankommer den historiske byen omtrent samtidig som
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vi avslutter vår lunsj om bord.
For å bli bedre kjent kan du bli med reiselederen på en inkludert byvandring. Köln har mer
enn to tusen år gammel historie og er sentrert rundt den vakre elven Rhinen, som deler
byen i to. Vi spaserer gjennom det gamle sentrum, Altstadt, med vakre gamle hus og
sjarmerende gater. Vi fortsetter mot byens landemerke, den berømte Kölnerdomen med de
to 157 meter 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.
Om kvelden inviteres vi til kapteinens middag om bord.
Skipet kaster loss før midnatt og fortsetter mot Koblenz.

Dag 4

Koblenz og Rüdesheim
Utflukt: Byvandring i Koblenz// Byvandring i Rüdesheim
Frokost, lunsj, middag
Vi ankommer Koblenz tidlig om morgenen, og morgenfugler kan nyte en god kopp kaffe på
dekk eller i salongen. Etter en deilig frokost kan du bli med reiselederen på en inkludert byv
andring i den hyggelige byen Koblenz, som er over to tusen år gammel. Byen ligger ved
Deutsches Eck, et vakkert område der elvene Rhinen og Mosel møtes.
Vi spiser lunsj om bord, og nyter ettermiddagen på soldekket eller i salongen mens skipet
seiler langs strekningen som kalles «den romantiske Rhinen». Her renner elven gjennom
Rhinkløften med den 120 meter høye Lorelei-klippen. 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…!
Kløften vi seiler gjennom er ganske dyp, og området er kjent for de mange slottene og
vingårdene som ligger her. Med sine mer enn 40 slott og festninger fra middelalderen og
mange vakre vinlandsbyer står området på UNESCOs verdensarvliste.
Utpå ettermiddagen ankommer vi den kjente vinbyen Rüdesheim. Byen er en del av Øvre
Mellomrhindalen som i 2002 ble oppført på UNESCOs verdensarvliste. Sammen med
reiselederen rusler vi gjennom den sjarmerende byen med de velkjente
bindingsverkshusene, vinbarene og ikke minst den verdenskjente gaten «Drosselgasse».
Gaten ligger i hjerte av gamlebyen og er en turistmagnet blant annet grunnet sin sjarm,
mange vinhus og restauranter.
Retur til skipet for en god middag.
Rüdesheim er absolutt en by vi kan anbefale å oppleve på egenhånd, så ta gjerne en tur i
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land etter middag for å oppleve den hyggelige kveldsstemningen.
Skipet seiler videre før midnatt, så sørg for å være om bord igjen i god tid før skipet legger
fra kai.

Dag 5

Mainz - Frankfurt - Norge
Utsjekk fra skipet og hjemreise til Norge
Frokost
Vi ankommer Mainz i løpet av natten, hjembyen til Johann Gutenberg – mannen som
utviklet boktrykkerkunsten.
Vi sjekker ut av lugarene og etter en bedre frokost sier vi farvel til mannskapet og kjører til
flyplassen i Frankfurt. Det er flyavgang rundt lunsjtid, og med gode minner i bagasjen drar vi
tilbake til Norge.
Takk for turen og vel hjem!
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