
Mosel og Rhinen 
HYGGELIGT FLODKRYDSTOGT MED HELPENSION
Flotte naturoplevelser, historie og vin er 
kendetegnende for dette skønne kryds-
togt på floderne Mosel og Rhinen. Langs 
bredderne ser vi frodige vinmarker, mid-
delalderborge og maleriske landsbyer 
med romantiske bindingsværkshuse.

Siden romertiden har Rhinen været en af 
Europas vigtigste vandveje, og de mange 
borge og fæstninger langs floden vidner 
om dens store betydning gennem år-
hundrederne. De smukke omgivelser har 
givet inspiration til myter og legender, der 
sætter ekstra kulør på områdets historie.

Spændende udflugter i land kombineres 
med afslapning på M/S Leonora. Fra dæk-
ket kan vi nyde den vidunderlige udsigt, 
mens skibet stille glider ned ad Mosel og 
Rhinen.

M/S LEONORABBBB+  

Kahytter: Ca. ca. 16m2 med eget bad og 
toilet, hårtørrer, klædeskab, skrivebord og 
mini-bar (mod betaling). Desuden aircon-
dition, fladskærms-TV og sikkerhedsboks. 
Kahytter på hoveddæk har vinduer, som 
ikke kan åbnes. Kahytter på mellemdæk 
og øvre dæk har fransk altan med skyde-
døre, der kan åbnes. 

Faciliteter: Reception, lounge, pano-
ramasalon, restaurant, kaffe/te-station, 
elevator (mellem alle 4 dæk), fitnessrum, 
internetcafé samt mulighed for gratis wi-fi 
når forbindelsen tillader det. På soldæk-
ket, som er delvis overdækket, er der sol-
stole, jacuzzi og en lille bar, som er åben i 
henhold til vejret og udflugtsprogrammet. 

INKLUDERET I PRISEN

Bus Aalborg-Billund Lufthavn t/r

Fly Billund-Frankfurt t/r med Lufthansa

Transfer lufthavn-skib t/r

7 nætter i udvendig kahyt på hoveddæk

Helpension ombord:  Morgenbuffet, 
4-retters frokost & aftensmad 

2 glas øl/vin til frokost og aftensmad

Dagsprogram på dansk leveret til kahytten

Udflugter iflg. program

Dansk rejseleder

IKKE INKLUDERET I PRISEN

Drikkevarer ud over det nævnte

Drikkepenge til besætningen ca. € 49 pr. pers.

KAHYTSTYPER OG TILLÆG PR. PERSON

Foreningen råder over følgende kahytter: 

5 stk. på hoveddæk - intet tillæg

11 stk. på mellemdæk m. fransk altan kr. 1.575

12 stk. på øvre dæk med fransk altan kr. 2.100

2 stk. dobbeltkahyt til enebrug 
på hoveddæk kr. 3.000

2 stk. dobbeltkahyt til enebrug  
på mellemdæk med fransk altan kr. 4.575

BESTILLING

Rejsen bestilles ved henvendelse til Best 
Travel, Karina Beermann tlf. 46955841 el. 
e-mail kao@besttravel.dk  Oplys ven-
ligst, at der er tale om en grupperejse 
med Lærernes Pensionistforening.

Pris kr. 9.995
Pr. person i dobbeltkahyt

Afbestillingsforsikring kr. 275/655
Rejseforsikring kr. 287

ARRANGØR

8.-15. sept. 2018
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REJSEPLAN
DAG 1 ∙ ANKOMST
Vi kører med bus fra Aalborg kl. 06.15 med 
ankomst i Billund lufthavn ca. kl. 8.45. Fly-
afgang kl. 10.55 med ankomst til Frankfurt 
12.20. Bustransfer til Koblenz, hvor skibet 
venter. Vi nyder en velkomstdrink med ka-
napeer inden vi spiser middag.
 
DAG 2 ∙ ZELL - TRABEN TRARBACH  
Tidligt om morgenen starter sejladsen på 
den smukke Mosel-flod med kurs mod Zell, 
kendt for hvidvinen ”Schwarze Katz”. Vi skal 
gennem 5 sluser, før vi når frem til byen, 
hvor vi får mulighed for at se os lidt omkring. 
Turen går videre til Traben-Trarbach, som er 
kendt for sine fortræffelige hvidvine, som vi 
skal smage ved en vinsmagning. Vi overnat-
ter i Traben-Trarbach.

DAG 3 ∙ MEHRING - TRIER
Vi nyder den smukke sejlads fra Traben-
Trarbach mod Mehring ved Trier. Trier 
ligger nær grænsen til Luxemburg og er 
Tysklands ældste by. Vi tager på på byrund-
tur med bus gennem Trier og stopper på 
Petrisbjerget, hvorfra der er en fantastisk 
udsigt. Vi skal også se Kurfyrstens Have og 
besøge Basilikaen. Herefter er der mulig-
hed for at se kirkerne eller den romerske 
byport Porta Nigra (entre ikke inkl.). Man 
kan også blot nyde byen, som har fine bu-
tikker og hyggelige fortovscafeer. Sidst på 
dagen kører vi tilbage til skibet, som ligger i 
Mehring natten over.

DAG 4 ∙ BERNKASTEL-KUES
Vi sejler til Bernkastel-Kues med tilnav-
net ”Mosels Perle”. Her går vi en tur i den 
charmerende by med de mange maleriske 
bindingsværkshuse. Gå evt. en tur gennem 
vinmarkerne op til borgen, hvor man kan 
købe en kop kaffe og nyde den smukke 
udsigt over byen, floden og  vinmarkerne. 

DAG 5 ∙ COCHEM
Vi nyder formiddagens sejlads på Mosel 
og ankommer efter frokost til Cochem, 
som ligger smukt med Reichsburg-slottet 
stolt knejsende over byen. I Cochem kører 
vi med det lille bytog til centrum og tager 
på byrundtur til fods. Herefter tid på egen 
hånd - vi kan anbefale et besøg på egen 
hånd i Reichsburg eller en tur med svæve-
banen til Pinner-korset. Der er også mulig-
hed for at slentre en tur i byen og kigge på 
butikker inden vi mødes igen på skibet.

DAG 6 ∙ RÜDESHEIM
Ved Koblenz forlader vi Mosel til fordel 
for Rhinen. Vi sejler på ”Den Romantiske 
Rhin”, en særlig smuk del af Rhinen, som 
er på UNESCO’s Verdensarvsliste. Det dra-
matiske landskab er som taget ud af et 
folkeeventyr - smukke skiferbjerge med 
vinmarker på terrasser, middelalderborge 
på hveranden bakketop og maleriske vin-
landsbyer med bindingsværkshuse og go-
tiske kirker. Vi passerer også Rhinens smal-
leste sted med den berømte Lorelei-klippe, 

hvor stærk strøm og skjulte klipper i vandet 
tidligere forårsagede mange forlis. Vi an-
kommer til den skønne vinby Rüdesheim 
om eftermiddagen og går den korte tur 
til centrum, hvor vi tager svævebanen op 
til Niederwald-mindesmærket, der ligger 
højt med en fantastisk udsigt over byen og 
Rhin-dalen. Tilbage i byen besøger vi det 
underholdende Musikmekaniske Kabinet. 
Herefter er der lidt tid på egen hånd, f.eks. 
til en tur gennem den festlige Drosselgasse 
med vinstuer og caféer.

DAG 7 ∙ KOBLENZ
Vi kommer igen forbi Lorelei-klippen og de 
smukke landskaber langs Rhinen når vi sej-
ler retur mod Koblenz. Her er der mulighed 
for at foretage de sidste indkøb eller blot 
tage en slentretur. Om aftenen kan vi se 
frem til en festlig afskedsmiddag efterfulgt 
af underholdning og musik.

DAG 8 ∙ HJEMREJSE
Efter morgenmaden forlader vi skibet og 
kører mod lufthavnen i Frankfurt, hvorfra 
vi flyver kl. 12.30 med ankomst i Billund kl. 
13.45. Vi kører med bus tilbage til Aalborg 
med ankomst ca. kl. 17.00.
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