PROGRAM: ELVECRUISE FRA STRASBOURG TIL AMSTERDAM

VÅRCRUISE PÅ RHINEN - BYER, BORGER OG
BLOMSTER
7 frokoster, 6 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Norge - Strasbourg (Kehl)
Innsjekking på MS Aurora og velkomstdrink
Middag
Vi flyr fra Norge til Frankfurt og på flyplassen venter det buss som skal kjøre oss til Kehl,
utenfor Strasbourg. Kjøreturen tar cirka 2,5 time, avhengig av trafikken.
På ettermiddagen sjekker vi inn på MS Aurora, som skal være vårt hjem de neste dagene. Før
middagen serveres i skipets restaurant møtes vi til en velkomstdrink i salongen.
Skipet ligger til kai i Kehl om natten.
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Dag 2

Strasbourg
Europaparlamentet og sjarmerende Petite France
Frokost, lunsj, middag
Vi spiser en god frokost om bord og benytter dagen til å bli kjent med Strasbourg hovedstaden i den franske regionen Alsace.
Strasbourg, hvor den franske nasjonalsangen Marseillaisen ble komponert, er 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.
Etter frokost inviteres du med på byrundtur i Strasbourg. Du får se noen av byens største
severdigheter, både de historiske og de mer moderne. Turen avsluttes med en hyggelig
spasertur gjennom den sjarmerende bydelen Petite France og lunsj på en lokal restaurant.
Ettermiddagen er fri til å oppleve den vakre byen på egenhånd. Kanskje du vil shoppe litt,
eller bare observere livet fra en fortauskafé?
Eventuelt kan du velge å bli med på et kanalcruise (pristillegg) på byens mange kanaler. Her
kommer man tett på både historien og nåtiden, livet langs kanalene, de vakre bygningene og
de mange broene.
Det går buss tilbake til skipet utpå ettermiddagen.
Alternativt kan du etter lunsj delta på en valgfri utflukt gjennom vindistriktet i Alsace, til
den nydelige lille vinbyen Riquewihr (pristillegg). Her får du smake på distriktets edle dråper,
og tid til å oppleve den sjarmerende byen med sine vakre bygninger fra middelalderen og
renessansen, før vi kjører tilbake til skipet i Strasbourg.
Om kvelden nyter vi en god middag om bord. Skipet legger fra kai utpå kvelden og vårt
innholdsrike cruise kan begynne.

Dag 3

Speyer og Rüdesheim
Tid til egne opplevelser
Frokost, lunsj, middag
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Tidlig om morgenen 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 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.
Speyers Tekniske Museum kan også anbefales, her finnes Europas største romfartsutstilling
og du kan utforske alt fra veteranbiler, historiske brannbiler og motorsykler til lokomotiver,
fly og en tysk ubåt.
Etter frokost har du mulighet til å oppleve byen på egenhånd, eller sammen med vår
reiseleder
Retur til skipet, hvor vi inviteres til lunsj mens cruiset fortsetter mot Rüdesheim. Nyt en
avslappende ettermiddag på soldekket, eller i salongen, mens landskapet glir sakte forbi.
Utpå kvelden ankommer vi den sjarmerende vinbyen Rüdesheim hvor vi skal ligge til neste
dag. Det er mulighet for en sen kveldstur i land om du ønsker det. Byens kjente hovedgate,
Drosselgasse, går gjennom hjertet av gamlebyen, med vinhus og tavernaer liggende som
perler på en snor.
Skipet ligger til kai i Rüdesheim over natten.

Dag 4

Rüdesheim - Kaub - Boppard - Koblenz
Lorelei-klippen, naturskjønne Rhindalen og sjarmerende vinbyer
Frokost, lunsj, middag
Vi forlater Rüdesheim rundt frokost, med kurs for Boppard. I dag skal vi seile strekningen
som regnes for å være den vakreste i Rhindalen, også kalt «den romantiske Rhinen» så i dag
anbefaler vi å nyte utsikten fra soldekket. Her renner elven gjennom Rhinkløften som
markerer den smaleste strekningen langs Rhinen, og Lorelei-klippen rager 120 meter over
vannoverflaten. 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 er ganske dyp, og området er kjent for slottene og
vingårdene som ligger her. Området står på UNESCOs verdensarvliste med mer enn 40
slott og festninger fra middelalderen og mange vakre vinlandsbyer.
Et par timer etter at vi har forlatt Rüdesheim legger skipet til kai i den idylliske lille
vinlandsbyen Kaub. Det var her General Blücher krysset Rhinen med de prøyssiske og
russiske hærene, på nyttårsaften 1813-1814, i sin jakt på franskmennene.
Kaub er kjent for slottet Pfalz, eller Burg Pfalzgrafenstein, som ligger på en klippe midt i
Rhinen og har fungert som tollstasjon for varetransporten på elven.
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Vi anbefaler en liten rusletur for å utforske Kaub på egenhånd, eller du kan velge å slappe av
om bord på skipet.
Det blir servert lunsj om bord før vi legger ut på neste etappe gjennom den naturskjønne
Rhindalen.
Sent på ettermiddagen ankommer vi Boppard, og blir liggende ved kai her til utpå kvelden.
Boppard ligger i vindistriktet langs Rhinen, der elven gjør en stor U-sving. I romertiden ble
det bygget et stort fort her og Boppard var en av de viktigste romerske bosetningene i
området. Restene av det romerske fortet omgir sentrum og regnes som et av de best
bevarte romerske fortene i Tyskland.
I dag er Boppard en livlig, moderne by, med koselige gater og bygninger, parker, kafeer og
butikker, men de romerske røttene kan fortsatt sees. Ta deg gjerne en tur i land for å
utforske den hyggelige byen på egenhånd, men husk å være om bord igjen til middag.
Mens vi nyter en god middag om bord setter kapteinen og hans mannskap kurs for Koblenz,
hvor vi legger til kai et par timer senere.

Dag 5

Koblenz
Sekt Museet og utflukt til Cochem i Moseldalen
Frokost, lunsj, middag
Koblenz ligger der elvene Rhinen og Mosel møtes. Byen har en dramatisk historie som går
2000 år tilbake i tid. Den strategiske beliggenheten skapte store tollinntekter og gjorde
byen til et viktig handelssenter. Koblenz 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. En av byens severdigheter er Duetsche Eck (Det tyske hjørnet),
en vakker landtunge der elvene Mosel og Rhinen møtes. Her står en monumental 37 meter
høy rytterstatue av keiser Wilhelm I, oppført i 1897.
Ta en spasertur på egenhånd, eller bli med på en spasertur gjennom den historiske byen, fra
skipet til Sekt Museet. Her får vi høre historien om byens vinproduksjon gjennom 200 år og
hvordan den musserende vinen blir laget. For de som ønsker det blir det anledning til å
smake på de edle dråpene.
Vi returnerer til skipet der vi får servert en god lunsj. Om ettermiddagen kan du benytte
anledningen til å slappe av om bord, eller utforske Koblenz på egenhånd.
Eller kan vi friste deg med en valgfri utflukt til vinbyen Cochem i den vakre Moseldalen
(pristillegg). Moseldalen er en frodig dal i den vestlige delen av Tyskland. Vanligvis regnes
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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. 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 returnere til skipet.
Utpå kvelden, mens vi nyter kveldens middag, forlater vi Koblenz og fortsetter mot Bonn.

Dag 6

Bonn
Beethovens fødeby
Frokost, lunsj, middag
Skipet har i løpet av natten ankommet Bonn, byen der Ludwig van Beethoven ble født i 1770.
Universitetsbyen Bonn ligger på begge sider av Rhinen og flere broer binder byen sammen.
Bonn er en av Tysklands eldste byer og fungerte som Vest-Tysklands midlertidige hovedstad
og regjeringssete i perioden 1949–1990. Fortsatt er byen sete for flere departementer og til
sammen 20 FN-organisasjoner. Bonn er også en viktig kulturby med opera, teatre og
museer. De årlige Beethoven festspillene i august og september ble arrangert for første
gang i 1845, og er en av de eldste og viktigste festivalene i Tyskland.
Vi spiser en god frokost om bord før du inviteres til å bli med på en guidet byvandring i
denne spennende byen.
Vel tilbake om bord smaker det godt med lunsj. Skipet kaster loss og legger ut på siste
etappe. Nyt en hyggelig ettermiddag om bord mens skipet seiler mot Nederland.
I kveld inviterer kapteinen til festmiddag i skipets restaurant.

Dag 7

Amsterdam
Utflukt til Haag og Scheveningen eller Volendam og Zaanse Schans
Frokost, lunsj, middag
Ny dag og nytt land! Om morgenen legger skipet til kai i Amsterdam. Denne sjarmerende
hovedstaden 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
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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 en god frokost er dagen fri til oppleve Amsterdam på egenhånd. Alternativt kan du
velge å bli med på en formiddagsutflukt (pristillegg) til Haag og Scheveningen, eller til
Volendam og Zaanse Schans.
Haag ligger ved Nordsjøen og er sete for både regjering, parlament, høyesterett og
kongehus i Nederland. Her ligger også den Internasjonale domstolen, som regnes for å være
en av de viktigste i verden. Haag har lange brede gater, store torg og mange parker, og har
en roligere atmosfære enn hovedstaden Amsterdam. Historien til Haag begynte på 1200tallet da en greve kjøpte jord og bygget et jaktslott ved innsjøen Hofvijver. Senere ble
residensen utvidet til et større palass som fikk navnet Binnenhof, og etter hvert vokste det
frem en landsby rundt palasset. I dag ligger Binnenhof i sentrum av Haag og huser både
regjeringen og parlamentet. Byens mest kjente bygning er imidlertid Fredspalasset,
hovedkvarteret til Den internasjonale domstolen i Haag, som er FNs høyeste juridiske organ.
Her dømmes det i saker som gjelder folkeretten og uenighet mellom stater. Palasset ble
spesialbygget til dette formålet og åpnet i 1913.
Vi besøker også Scheveningen, en av de åtte bydelene i Haag og landets mest populære
utfartssted ved sjøen. Scheveningen ligger ut mot Den engelske kanal, har egen havn og er
kjent for sine lange sandstrender og hyggelige promenade. Siden 1800-tallet har
Scheveningen vært et yndet reisemål. Det er bygget hoteller og restauranter, museer og
attraksjoner for alle aldersgrupper. Hit kommer barnefamilier, surfere, solhungrige
badeturister, kulturinteresserte, og de som liker å gå turer eller sykle ved sanddynene.
Verd å nevne er også Panorama Mesdag, som viser det imponerende sylinderformede
maleriet til Maleren Hendrik Willem Mesdag. Maleriet er et 360 graders (panorama) maleri
på et sylindrisk lerret som er 120 meter langt og 14 meter høyt. Maleriet viser Haag og
forstaden Scheveningen på slutten av 1800-tallet, og fra en rund plattform i midten av
rommet får man virkelig følelsen av å være til stede. Vi anbefaler deg å bli med inn.
Alternativt kan du i dag bli med på en valgfri utflukt til Volendam og Zaanse Schans.
Zaanse Schans er et vernet område som ligger ved bredden av elven Zaan og er kjent for sin
samling av godt bevarte historiske vindmøller og hus. Fra 1961 til 1974 ble gamle bygninger
fra hele Zaanstreek flyttet til dette området. I storhetstiden på 1700- og 1800-tallet var
Zaan-regionen et viktig industriområde med hundrevis av vindmøller som ble brukt i
produksjonen av linolje, maling, sennep, papir, snus og andre produkter. Noen av de
historiske vindmøllene fungerer fortsatt.
Utflukten fortsetter til den idylliske fiskelandsbyen Volendam, der vi besøker den gamle
havnen som er full av gamle hollandske båter. Underveis blir det også stopp på et ysteri, der
vi får en liten innføring i osteproduksjonen og får smake på noen av ostene de lager.
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Når vi er tilbake fra utfluktene er det tid for lunsj i skipets restaurant. Ettermiddagen er fri til
å nytes om bord eller til å utforske Amsterdam på egenhånd.
Det er vår siste kveld sammen for denne gang. Vi inviteres til en god middag om bord og
tilbringer en hyggelig kveld i salongen.

Dag 8

Amsterdam - Norge
Utsjekking og hjemreise
Frokost
Etter frokost sjekker vi ut og sier farvel til skipet og mannskapet. Vi kjører til flyplassen og
tar fly tilbake til Norge med mange hyggelige minner i bagasjen.
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