PROGRAM: FRA BASEL TIL AMSTERDAM

ELVECRUISE PÅ RHINEN – SLOTT,
MIDDELALDERBYER OG LEGENDER
7 frokoster, 6 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Norge - Basel
Innsjekking på MS Aurora og velkomstdrink
Middag
Vi flyr fra Norge til Zürich og på flyplassen venter det buss som skal kjøre oss til Basel.
Kjøreturen tar en god time, avhengig av trafikken. I Basel kjører vi en liten byrundtur før vi
ankommer skipet.
Basel er den tredje største byen i Sveits og ligger ved grensen mellom Sveits, Frankrike og
Tyskland. Noen av de flotteste og eldste bygningene langs Rhinen ligger i Basel. Katedralen
Basler Münster ble påbegynt i 1019, ødelagt av jordskjelv i 1356, men fullført i 1500. I gatene
rundt kirken er det gjort mange arkeologiske utgravninger som har brakt gamle, pre-
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romerske ruiner frem i dagen.
Sent 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.
Om kvelden legger skipet fra kai og vårt spennende elvecruise på Rhinen er i gang.

Dag 2

Strasbourg
Europaparlamentet og sjarmerende Petite France
Frokost, lunsj, middag
Vi spiser en god frokost om bord og skipet legger til kai i Strasbourg - hovedstaden i den
franske regionen Alsace.
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 som
huser tre av byens viktigste museer.
Bli med på en valgfri byrundtur i Strasbourg (inkludert i utfluktspakken), der du får se noen
av 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 returnerer til skipet for lunsj. Ettermiddagen er fri til å oppleve den vakre byen på
egenhånd. Kanskje du vil shoppe litt, eller bare observere livet fra en fortauskafé?
Eller du kan 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 setter kapteinen og hans mannskap kurs for Tyskland.

Dag 3

Speyer og Rüdesheim
Utflukt til universitetsbyen Heidelberg
Frokost, lunsj, middag
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Om morgenen ankommer vi Speyer, som er utgangspunkt for en valgfri halvdagsutflukt til
Heidelberg (kjøpes om bord), Tysklands eldste universitetsby. Utflukten inkluderer besøk i
Heidelberg slott, som regnes for å være den viktigste renessansebygningen nord for alpene.
Videre til fots gjennom den gamle bydelen med sine mange vakre bygninger i barokkstil.
Om du ikke ønsker å være med på utflukten til Heidelberg kan du tilbringe formiddagen om
bord på skipet, eller utforske Speyer på egenhånd.
Mens vi nyter en god lunsj om bord fortsetter cruiset mot Rüdesheim. Vi ankommer den
sjarmerende vinbyen utpå kvelden og skal ligge her til neste dag. Det er mulighet for en sen
kveldstur i land om du ønsker det.

Dag 4

Rüdesheim - Boppard
Lorelei-klippen og sjarmerende vinby
Frokost, lunsj, middag
Vi skal tilbringe formiddagen i sjarmerende Rüdesheim. Ta deg en spasertur i byens kjente
hovedgate, Drosselgasse, og finn deg et sted å sitte ned for å se og føle litt på folkelivet og
den hyggelige stemningen. Gaten går gjennom hjertet av gamlebyen, med vinhus og
tavernaer liggende som perler på en snor.
Mens vi spiser en god lunsj om bord forlater vi Rüdesheim med kurs for Boppard. I dag skal
vi seile strekningen som regnes for å være den vakreste i Rhindalen, også kalt «den
romantiske Rhinen». 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.
Om ettermiddagen ankommer vi Boppard, og blir liggende ved kai her til utpå
morgenkvisten. Ta deg gjerne en tur i land for å utforske byen på egenhånd.

Dag 5

Koblenz
Utflukt til Cochem i Moseldalen
Frokost, lunsj, middag
På morgenen ankommer vi Koblenz, som har en dramatisk historie som går 2000 år tilbake i
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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.
Bli med på en valgfri byvandring i Koblenz (inngår i utfluktspakken) der du vil bli kjent med
byen og litt av dens historie.
Om ettermiddagen kan du 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
(kjøpes om bord). 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. 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 forlater vi Koblenz og fortsetter mot Köln.

Dag 6

Köln
Den gotiske Kölnerdomen - byens landemerke
Frokost, lunsj, middag
Om morgenen legger skipet til kai i Köln, 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. Cologne er forresten det engelske og franske navnet på byen.
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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 spiser lunsj i skipets restaurant og nyter en rolig ettermiddag om bord mens skipet legger
ut på siste etappe. Nå med kurs for Nederland.

Dag 7

Amsterdam
Kanalcruise og utflukt til Volendam
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
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 utflukt med kanalbåt og buss (inkludert i
utfluktspakken) . De historiske kanalene i gamlebyen står på UNESCOs verdensarvliste og
snor seg mellom byens bebyggelse og forbi de mange husbåtene som er ankret opp langs
bredden. Kanalbåten tar oss under broene og gjennom Amsterdams bykjerne hvor vi
kommer tett på de mange husbåtene og hverdagslivet langs kanalene. Etter kanalturen blir
det en guidet busstur rundt i byen.
Vel tilbake om bord, nyter vi en god lunsj i skipets restaurant.
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Ettermiddagen er fri til å nytes om bord, eller la deg friste til å bli med på en valgfri utflukt
til Volendam og Zaanse Schans (kjøpes om bord). 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 var viktige i produksjonen av linolje, maling, sennep, papir,
snus og andre produkter. Noen av de historiske vindmøllene fungerer fortsatt.
Utflukten fortsetter til 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 osten de lager, før vi returnerer til skipet.
Vi returnerer til skipet, spiser en god middag og har en hyggelig kveld i skipets salong.

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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