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
Modigliani fra det anerkjente rederiet
Croisi Europe stiger vi om bord i Koblenz - den tyske byen hvor elvene Mosel
og Rhin møtes. Vi kaster loss etter
hvert, og seiler på dagtid gjennom den
mest romantiske delen av Rhindalen,
Dag 1, fredag 5. oktober 2018 : Stavanger/Sørlandet/Telemark - Oslo, ca
330 km fra Kristiansand : Vi starter fra
Stavanger i vest og kjører langs E39 mot
Kristiansand. Mulighet for påstigning
underveis - og vi fortsetter østover E18
gjennom Aust-Agder og Telemark, stadig
med mulighet for påstigning. Frem til

forbi den sagnomsuste Loreley-klippen.
Om natten seiler vi videre og neste dag
legger skipet til enten i Speyer eller
Mannheim, avhengig av vannstand og
trafikk på elven. Ferden på elven 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, vi
har med vår egen reiseleder hele turen
- og vår buss og sjåfør «følger» skipet
hele reisen og brukes på utfluktene.

Oslo og herfra reiser vi kl 16.45 med
DFDS Seaways til København. Om bord
har vi inkludert stort, felles buffètbord
og vi overnatter i innvendige dobbeltlugarer m/ dusj/WC med begge senger på
gulvet og oppe i båten.
Dag 2, lørdag 6. oktober 2018 : København – Rødbyhavn – Puttgarden - Hannover, ca 480 km : Vi nyter en deilig

frokost fra buffèten i restauranten mens
vi nyter innseilingen til «Kongens by»,
København. Straks etter ilandstigning
kjører vi sørover, frem til Falster over
på Lolland. Herfra tar vi Scandlines sin
ferje fra Rødbyhavn til Puttgarden –
over Fehmern – i Tyskland. Turen tar ca
¾ time og vel i land i det som er delstaten Schleswig-Holstein, fortsetter vi
snart forbi Lübeck, vi passerer storbyen

Transportvegen 17, 4735 EVJE

 37 93 15 15 www.touring.no

Hamburg og vi kjører over landskapsområdet Lüneburger Heide – frem til Hannover hvor vi sjekker inn for dagens
middag og overnatting.
Dag 3, søndag 7. oktober 2018 : Hannover - Koblenz, ca 400 km : Deilig
frokostbuffèt på hotellet før vi finner
våre komfortable seter i turbussen. Vi
kjører litt langs trivelige landeveier og
mer på effektive motorveier på vår ferd
i dag – frem til Koblenz, hvor vi stiger
om bord i MS Modigliani fra rederiet
Croisi Europe. Her i byen, på Moselsiden, ligger det moderne elvecruiseskipet, klar til å ta imot sine gjester – oss!
Matrosene hjelper til med bagasjen og
lugarene fordeles. Vår reiseleder er hele
tiden med og påpasselig med at reiseforløpet glir smidig og greit. Kapteinen
om bord er vert og byr på en velkomstdrink i salongen. Middag følger så – og
den blir servert i skipets restaurant.
Etterpå blir det mulighet for en spasertur til Deutsches Eck – det «tyske hjørnet» hvor selve sammenløpet av elvene
Rhin og Mosel skjer – og den gamle bydel
av Koblenz, Altstadt.
Dag 4, mandag 8. oktober 2018 : Om
bord på MS Modigliani - Rüdesheim :
Dagen starter med deilig frokostbuffèt
om bord. På skipet har vi full pensjon,
det betyr frokost, lunsj og middag. Utvalgte drikker til er også inkludert, også
skipets vin og øl. Vil man ha særskilte
og spesielle viner, må man påregne å
måtte betale ekstra for dette. Vi seiler
forbi små hus i hyggelige vinbyer, prydet
av blomster – og vi seiler forbi steile
vinmarker. Vi ser vinbønder arbeide og
vi seiler forbi dalsider og åsrygger hvor
stolte, gamle ridderborger og prektige
slott kneiser høyt over elven. I løpet av
formiddagens seilas manøvrerer skipets
kaptein trygt og sikkert forbi den sagnomsuste Loreley-klippen. Klippen som
ligger akkurat der hvor Rhin gjør en
sving – og hvor sirenene etter sagnet
oppholdt seg og lokket til seg skipene
med sin vakre sang. Vi kommer frem til
Rüdesheim midt på ettermiddagen. Etter middag om bord på skipet, er det
fritt frem – inn i byen, kort spasertur,
for å oppleve folkelivet i Drosselgasse.
Dag 5, tirsdag 9. oktober 2018 : Om
bord på MS Modigliani – Speyer eller
Mannheim : Frokost. Ro og behagelig
reise – fra Rüdesheim seiler vi forbi
Wiesbaden, hovedstaden i delstaten
Hessen. Storbyen Mainz passeres også –
og stadig ser vi vinmarker og forstår at

vin er viktig som næringsvei i området
her, bl.a. ved Nierstein. Etter lunsj har
vi lagt til i enten Speyer eller Mannheim. Akkurat hvor det blir, er avhengig
av både vannstand og trafikkforhold i
elven. Mulighet for utflukt til Heidelberg
med vår buss og sjåfør. Om kvelden nyter vi en 4-retters gallamiddag om bord.
Dag 6, onsdag 10. oktober 2018 : Om
bord på MS Modigliani – ankomst Strasbourg, videre med vår buss til Gelsenkirchen, ca 450 km : I løpet av natten
seiler skipet videre opp Rhinen og vi
passerer slusene ved Iffezheim og
Gambsheim. Midt på formiddagen kommer vi til Strasbourg – selvsagt etter at
vi har spist frokost om bord først. Mette
og fornøyde stiger vi i land. Også nå får
vi hjelp med bagasjen av matrosene. Vi
kjører en kort byrundtur i Strasbourg –
og kanskje vekkes (reise)lysten til å
komme tilbake? Resten av dagen bruker
vi for å kjøre nordover mot Gelsenkirchen og vårt hotell for middag og overnatting.
Dag 7, torsdag 11. oktober 2018 : Gelsenkirchen - Aarhus, ca 680 km : De
tyske hoteller har gode frokostbuffèter –
også i dag blir vi bortskjemt med en slik
før avreise. Vår ferd går nordover. Vi er
på hjemvei, men dette betyr ikke at det
er slutt på opplevelsene. Vi varierer
reiseruten – og vi legger midt på dagen
opp til et trivelig lunsjstopp. Før vi kommer til den tysk/danske grensen, har vi
lagt inn dagens middag – slik at vi i ro og
mak kan bevilge oss et stopp for litt
grensehandel. Et par, siste timer denne
dagen bruker vi for å komme frem til
Aarhus-området hvor vi sjekker inn for
overnatting på hotell.
Dag 8, fredag 12 oktober 2018 : Aarhus – Hirtshals – Kristiansand – Sørlandet/Stavanger/Grenland, ca 190 km :
Frokostbuffèt på hotellet – før vi tar
unna siste kjøreetappen, frem til Hirtshals. Her venter MS Superspeed I oss. Kl
12.15 kaster vi loss for å seile til Kristiansand. Om bord er det anledning til å
tilleggsbestille lunsjbuffèt til en pris av
kr 259,- pr person ved påmelding til
turen. Beregnet ankomst til Kristiansand
er allerede kl 15.30 – og du verden hvor
presis Superspeed bruker å være. Ikke
ofte vi opplever forsinkelser. Med buss
fortsetter vi øst-/vestover fra Kristiansand for avstigning etter hvert som vi
kommer til de forskjellige steder vi har
gjester med oss fra. Takk for turen!
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8 dager fra
kun kr 12.770,pr person i delt dobbeltrom ved
bestilling før 15. juli 2018,
deretter kr 13.990,- pr person
Avreisedato: fredag 5. oktober
2018 - retur fredag 12. oktober
Turprisen inkluderer:
 bussreise i moderne helturistbuss
kjørt av erfaren sjåfør
 velorientert reiseleder med på
hele turen
 ferjeoverfarter Oslo - København,
Rødbyhavn - Puttgarden og Hirtshals
- Kristiansand
 1 overnatting om bord i delt innvendig dobbeltlugar m/ dusj/WC på
overfarten Oslo - København
 totalt 3 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4
stjerners hoteller underveis
 elvecruise Koblenz - Rüdesheim Speyer/Mannheim - Strasbourg med
3 overnattinger i delt dobbeltlugar
av type B på hoveddekk (med vindu)
 totalt 7 frokoster i løpet av turen
 2 lunsjer under elvecruiset
 «all inclusive» på reisen med MS
Modigliani på Rhin
 utflukter med bussen inkludert,
men inngangsbilletter tilkommer
 totalt 7 middager i løpet av turen
 alle veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltlugar på utreisen
fra Oslo, innvendig - kr 300,- pr person. Tillegg for utvendig lugar på
samme utreise, kr 150,- pr person. 2
x dette tillegget for utvendig enkelt.
Tillegg pr person for A-dobbeltlugar
på øvre dekk på elvecruiset,
kr 1.175,- pr person. Tillegg pr person for B-singellugar på hoveddekk,
kr 2.230,- og for A-singellugar på
øvre dekk kr 3.395,- pr person.
Tillegg for enkeltrom på hotellene,
kun kr 740,- totalt for alle 3 netter.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!
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