
ELVECRUISE PÅ RHINEN 
Fra Basel til Amsterdam

10. – 17.
AUGUST

2017 



Dag 1: Stavanger – Zurich – Basel 
Vi flyr fra Stavanger, via Amsterdam, til Zürich. Her vil bussen 
stå klar til å frakte oss til Basel. Byen ligger i det nordvestlige 
Sveits, og sies å være en av Europas vakreste, og kanskje 
mest undervurderte destinasjoner. Her ligger MS Amadeus 
Princess klar til å ta oss imot, og dette flotte skipet skal være 
vårt hjem den neste uken. Det vil bli fine dager med utsøkt 
mat, vin, spennende utflukter og høy komfort på skipet. 
Det blir servert en velkomstdrink om bord, før smaksløkene 
tester den første middagen.

Dag 2: Strasbourgh
Strasbourg er hovedstaden i Alsace og en av de største
havnebyene langs Rhinen. Den er i dag kanskje mest kjent 
for å være hjembyen til den europeiske menneskerettighet-
skommisjonen og Europaparlamentet. Vi vil bli nærmere 
kjent med både dette og de imponerende bygningene i  
renessansestil og barokk, samt godt bevarte bindingsverkshus 
i bydelen ”Lille Frankrike”, under dagens sightseeingtur som 
vil foregå både til fots og med buss. Det vil også bli lagt opp 
til litt tid på egenhånd. Skipet seiler videre etter middag.

Finnes det en mer behagelig måte å reise på? Du sitter på dekk i en slank elvebåt 
som rolig glir på elven, gjennom noe av det vakreste landskapet i Europa, forbi 
grønne elvebredder med landsbyer omgitt av frukthager og vingårder, eller  
middelalderbyer, borger og klostre. Du kan trekke deg tilbake til din lugar og  
slipper å pakke kofferten hver kveld. På denne turen får du oppleve de mest  
innbydende byene langs Rhinen på strekningen mellom Basel og Amsterdam. 

10. – 17. august 2017 
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ELVECRUISE FRA BASEL  
TIL AMSTERDAM

Dag 3: Speyer og Mannheim 
I dag legger skipet til i Speyer. Her tar reiseleder dere med 
på en spasertur hvor dere blant annet får se den flotte 
domkirken som står på UNESCOs liste over verdens kultur-
arv, samt flere andre severdigheter. Kanskje noen heller vil 
ta en tur på Teknisk Museum hvor man blant annet finner 
en ekte russisk romferge, en jumbojet og mange skinnende 
veteranbiler? Reiseleder vil fortelle hvordan de kan komme 
seg dit. En kort seiletappe unna ligger Mannheim, som lig-
ger hvor elvene Rhinen og Neckar møtes. Det blir en felles 
utflukt til Heidelberg, som ligger en halvtime unna. Det er 
en av de mest kjente byene i Tyskland, Vakkert beliggende  
og omgitt av skogkledde åser, byr gamlebyen på flere pit-
toreske fotomotiver. Den gamle broa med byporten Karlstor 
trekker turistene like mye som det berømte slottet i åssiden 
over byen. Her finner du Tysklands eldste universitet og  en 
hyggelig gågate.

Dag 4: Rüdesheim og Koblenz 
Vi våkner opp i Rüdesheim, den verdenskjente lille vinbyen 
som har blitt satt på kartet mye på grunn av Rieslingvinen. 



Reiseleder tar oss med på en spasertur langs den smale 
gaten Drosselgasse der vinkjellerne ligger tett i tett med 
serveringssteder for de lokale edle dråper. Strekningen 
mellom Rüdesheim og Koblenz går for å være den flotteste 
delen av Rhindalen, og strekningen ble i 2002 tatt opp på 
UNESCOs liste over verdens kulturarv. Vi passerer vakre 
vinmarker, slott og gamle borgruiner, og selvfølgelig den 
berømte 132 meter høye Loreleiklippen. 
Vi ankommer Koblenz på ettermiddagen, og byen med det 
kjente ”Deutsches Eck” ligger der elven Mosel renner ut i 
Rhinen. I sentrum finnes massevis av forretninger for den 
handlelystne, og skipet ligger til kai over natten.

Dag 5: Cochem 
I dag tar skipet en avstikker og seiler et stykke oppover elven 
Mosel. Også denne elven er kjent for sin vin. De bratte dal-
sidene gjør at temperaturen blir høy og egner seg ypperlig 
for vindruedyrking. Ved lunsjtid ankommer vi Cochem, En 
liten vakker by som ligger i den mest romantiske delen av 
Moseldalen. Det er hyggelig å bare spasere rundt i de trange 
gatene, men de som ønsker det, kan melde seg på en utflukt 
med vinsmaking. Påmeldingen gjøres ombord på skipet.

Dag 6: Køln
Etter frokost ankommer vi Køln med den vakre Kölnerdomen
tronende i sentrum. Denne fantastiske gotiske katedralen
med sine to karakteristiske spir, ble påbegynt i det 13.
århundre men ikke fullført før på 1800-tallet. Det blir
arrangert en sightseeing i gamlebyen med bl.a. besøk inne i
kirken. Skipet seiler videre etter lunsj. Om kvelden blir det
«Captain’s Gala Dinner». 

Dag 7: Hoorn og Amsterdam
Vi nyter noen late timer om bord før vi ankommer Hoorn
rundt lunsjtid. Det blir utflukt til Amsterdam, vi skal blant 

  Koblenz - det Rhinen møter Mosel   Kølns vakre katedral   Tulipanbyen Amsterdam

annet ta et kanalcruise med en av byens mange kanalbåter. 
Dette er en avslappet og deilig måte å se Amsterdam på – 
båtene glir stille gjennom kanalene, under broer, forbi de 
utallige husbåtene og langs flotte bygninger. Visste du at 
Amsterdam har over 150 kanaler, og over 1200 broer?  
Skipet seiler videre og møter oss i Amsterdam.
På ettermiddagen kan man utforske Amsterdam på  
egenhånd. Den er en av Europas store turistmagneter  
og en smeltedigel avfolkeslag, syklene like mange som inn-
byggerne og ingen steder er husene smalere enn her. 

Dag 8: Hjemreise
Vi har nådd vår endestasjon og det er på tide å forlate 
skipet. Vi sjekker ut etter frokost, og bussen kjører oss mot 
flyplassen. Vi flyr tilbake til Norge med mange hyggelige 
minner, bilder og inntrykk etter en opplevelsesrik uke.

Kilden til mange gode og edle dråper



Turpris kr 16 850,- pr. pers.
Pluss fl yavgift kr 515,-(m/forbehold om endringer)
Totalt kr 17 365,- pr. pers. *

Turprisen inkluderer:
Fly Stavanger – Zurich/Amsterdam – Stavanger
Busstransport fl yplass - skip t/r
7 netter i utvendig dbl. lugar på nedre dekk
Full pensjon om bord
Havneavgifter
Kaff e til lunsj og middag
Utfl ukter som beskrevet i program
Reiseleder fra Norsk Tur

Tillegg:
Dbl. lugar mellomdekk kr 1900,- pr. pers.
Dbl. lugar øvre dekk kr 3500,- pr. pers.
Enkellugar: pris på forespørsel
Drikke til lunsjer og middager 
Tips til mannskapet om bord (anbefalt € 50 pr person)
Ekstra utfl ukter som tilbys om bord, bestilles og betales
direkte til skipet.

For mer informasjon, avbestillingsregler og 
påmelding gå inn på www.norsktur.no/lop-sandnes
eller ring Norsk Tur på telefon 38 12 03 29
Telefonen er betjent man-fre 08.30-15.30

Vi tar forbehold om endring av turpris i forhold til 
valutakursen, endringer i fl yavgifter, turprogram og 
eventuelle trykkfeil. 

*Det vil i tillegg påløpe en administrasjonskostnad på 
kr 50,- på hovedfaktura.

   Prisinformasjon

Arrangør:

   MS Amadeus Princess
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