kveld - vi er innom storbyen Mainz og vi legger til
i Speyer. Ferden avsluttes i idylliske Strasbourg.
Om bord har vi «all inclusive» med utvalgte drikker til måltidene. Turen til og fra skipet blir med en
av våre behagelige turbusser. Utreisen starter med et
minicruise om bord i DFDS Seaways fra Oslo til København, en natt på hotell sørover og hjemover igjen har
vi lagt inn 2 overnatting og severdigheter for å krydre
både tur og opplevelser. Vår reiseleder er med hele
turen for å gi praktiske råd og grei informasjon!

8 dager : 23. - 30. august 2017
Elvecruise blir stadig mer populært, ja - cruise som
ferieform generelt opplever økt interesse. Og det er
noe med ferieformen, man bor komfortabelt om bord i
skipet og lar seg stadig føre frem til nye opplevelser og
steder. Om bord i MS Douce France fra det anerkjente
rederiet Croisi Europa stiger vi om bord i den velkjente
vinbyen Cochem i Moseldalen. Våre neste stoppesteder
blir i Rüdesheim i Rhindalen hvor vi tilbringer neste

Dag 1, onsdag 23. august 2017 : Stavanger/Sørlandet/Telemark – Oslo, ca 330 km
fra Kristiansand : Vi starter fra Stavanger
Byterminal om morgenen og kjører sørover
E39 mot Kristiansand. Underveis er det
selvsagt mulighet for påstigning – også
videre østover E18. Fra Oslo seiler vi ut
fjorden kl 16.30 med cruiseferjen fra DFDS
Seaways til København - og om bord har vi
selvsagt inkludert gode
lugarer, innvendig og
oppe i båten. Vi møtes
til felles og storslagent
buffètbord i restauranten, før resten av kvelden om bord er fri.
Dag 2, torsdag 24. august 2017 : København
- Rødby - Puttgarden Hannover, ca 510 km :
Dagen starter med deilig

frokostbuffèt om bord på skipet, før vi
ankommer til København kl 09.30. Straks
etter ilandstigning styrer vi ut av den
danske hovedstaden, frem til motorveinettet og sørover til Rødbyhavn. Herfra
blir det ferjeoverfart med Scandlines til
Puttgarden, en overfart på 45 minutter. Vi
kommer i land på Fehmern, og her planlegges det nå og bygges en fast landforbindelse mellom Danmark og Tyskland. Dagens mål er Hannover hvor det blir inn-

Skipets restaurant

sjekking for middag og overnatting på et
av våre samarbeidshoteller.
Dag 3, fredag 25. august 2017 : Hannover - Cochem, ca 430 km : Etter en god
frokostbuffèt på hotellet, er vi klare for
neste etappe som nå skal ta oss frem gjennom Ruhr-området til Cochem. Vi kjører i
behagelig tempo og vi har våre planlagte
stopp med jevne mellomrom. Tidlig på
ettermiddagen kjører vi over Moseltalbrücke, får en imponerende utsikt over

A-lugar om bord, øvre dekk

Moseldalen - før vi dreier av og kjører ned
til Dieblich og Alken. Nå er vi nede og kjører langs den idylliske elven, frem til Cochem hvor vi beregner litt tid til å bli
bedre kjent - før vi stiger om bord i MS
Douce France. Etter at vi har sjekket inn i
våre bestilte lugarer, møter vi mannskapet
til en velkomstdrink og vi blir med skipet.
Vi spiser vår første middag om bord.
Dag 4, lørdag 26. august 2017 : På Mosel
og Rhin, til Rüdesheim : Dagen starter
med deilig morgenbuffèt om bord. På skipet har vi full pensjon, d.v.s. frokost,
lunsj og middag. Nå har skipet startet tidlig fra Cochem og vi cruiser medstrøms
mot Koblenz. Før vi kommer dit, har vi
vært gjennom et sluseanlegg - og vi ser
stadig andre skip, både med passasjerer
og last på elven. Ved Koblenz møtes elvene Mosel og Rhin, ved det som kalles
«Deutsches Eck» - det tyske hjørnet. Hele
tiden ser vi slotts– og borgruiner i den imponerende Rhindalen, stadig omkranset av
vinmarker. Den sagnomsuste Loreleyklippen passerer vi også før vi i kveldingen
legger til kai i Rüdesheim - og vi kan gjerne anbefale en tur i Drosselgasse for å
nyte fornøyelseslivet der. Middag om bord.
Dag 5, søndag 27. august 2017 : På Rhin,
til Mainz og Speyer : Frokost. Vi har forlatt Rüdesheim tidlig på morgenen - og nå
seiler vi straks inn til Mainz. For de som
vil, blir det mulig å være med i land for å
besøke byen. Midt på dagen seiler vi frem
til Speyer - kjent for sin store katedral,
Kaiser– und Mariendom. Verdens største
romanske kirke og oppført på verdensarvlisten til UNESCO. I kveld skal vi spise gallamiddag om bord og mens vi koser oss,
kaster skipet fortøyningene for å seile til
Strasbourg.
Dag 6, mandag 28. august 2017 : Strasbourg - Heidelberg - Hamm, ca 455 km :
Vi spiser frokost om bord før vi forlater MS
Douce France kl 09.00. Dersom man ønsker
å gi tips til personalet om bord, anbefales
å gi ca € 20,- for hele cruiset. Vår lokalkjente byguide tar oss med på en flott,
liten rundtur i Strasbourg - før vi kjører ut
av Strasbourg for å sette kursen nordover.
Tidlig på ettermiddagen er vi også innom
universitetsbyen Heidelberg - før vi fort-

setter frem forbi Frankfurt am Main og inn
i det kuperte området som utgjør Taunusfjellene. Utpå ettermiddagen kommer vi
frem til Hamm hvor vi sjekker inn for middag og overnatting på Hotel Mercure.
Dag 7, tirsdag 29. august 2017 : Hamm Kolding, ca 590 : Vi spiser en god
buffètfrokost før vi sjekker ut for å reise
videre. På gode, tyske motorveier glir milene raskt unna - og vi passerer utpå dagen storbyen Hannover, vi kjører over
landskapsområdet Lüneburger Heide og
nærmer oss etter hvert Hamburg. Vel inne
i delstaten Schleswig-Holstein, den nordligste av 19 i Forbundsrepublikken Tyskland, stopper vi for å spise kveldens middag. Etter pausen med middagen, kjører vi
en liten times tid frem til den tysk/danske
grensen - og vi gir oss selv litt tid til noe
grensehandel. Noen euro fattigere, men
forhåpentligvis med mange «må ha-ting»
krysser vi grensen inn i Danmark og vi kjører frem til Kolding hvor vi sjekker inn for
overnatting på vårt samarbeidshotell.
Dag 8, onsdag 30. august 2017 : Kolding Hirtshals - Kristiansand - Sørlandet/
Stavanger/Grenland, ca 280 km til Hirtshals : Den deilige, danske «morgenmaden»
står ikke noe tilbake for de tyske frokoster, så også i dag blir vi mette og gode.
Veien fører oss videre nordover, forbi
kjente byer som Vejle, Aarhus og Aalborg
til Hirtshals. Her stiger vi om bord i MS
Superspeed I som kl 12.15 har avgang til
Kristiansand. Om bord har de som ønsker
det, mulighet til å tilleggskjøpe lunsjbuffèt - til en pris på kr 249,- pr person.
Bestill dette i tilfelle ved påmelding til
turen. Allerede kl 15.30 klapper det store
skipet til kai i Kristiansand og straks etter
ilandstigning og tollklarering fortsetter vi
frem til de respektive avstigningssteder.

8 dager
kun kr 12.440,pr person ved påmelding før 15.
mai 2017, deretter kr 13.660,Avreisedato: onsdag 23. august onsdag 30. august 2017
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss kjørt
av erfaren og serviceinnstilt sjåfør
 velorientert reiseleder fra Risdal
Touring med på hele turen
 ferjeoverfart Oslo - København,
Rødbyhavn - Puttgarden og Hirtshals
- Kristiansand
 1 overnatting om bord i delt innvendig dobbeltlugar m/ dusj/WC på
overfarten fra Oslo til København
 totalt 3 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4
stjerners hoteller underveis
 elvecruise Cochem - Rüdesheim Mainz - Speyer - Strasbourg med 3
overnattinger i B-dobbeltlugar på
hoveddekk
 totalt 7 frokoster i løpet av turen
 2 lunsjer under elvecruiset
 totalt 7 middager i løpet av turen
 «all inclusive» på reisen med MS
Douce France på Mosel og Rhin
 alle veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltrom i forbindelse
med hotellovernattingene, totalt
kr 750,- for alle 3 nettene.
Tillegg for enkeltlugar på ferjeoverfarten fra Oslo til København,
kr 300,- pr person. Tillegg for utvendig dobbeltlugar kr 200,- pr person.
Tillegg pr person for A-dobbeltlugar
på øvre dekk, kr 990,- Tillegg pr person for B-singellugar på hoveddekk,
kr 1.440,- Tillegg pr person for Asingellugar på øvre dekk, kr 2.490,Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

Transportvegen 17, 4735 EVJE

 37 93 15 15 www.touring.no

