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12 dager
17.–28. juli
Fra kr. 21

500,-

Amsterdam. Foto: Shutterstock.

Holland/Tyskland
Vindmølleparken i Kinderdijk. Foto: Shutterstock.

Düsseldorf. Foto: Shutterstock.

Rüdesheim.

Amsterdam med elvecruise

på romantiske Rhin
Bli med på en reise gjennom vakkert landskap, i elvebåten MS Gerard Schmitter til og fra Amsterdam,
etter 7 dager på cruise. Underveis på turen bor vi i gode utvendige lugarer, og har mat og drikke inkludert.
Her kan vi nyte ﬁne dager på soldekket, mens vi seiler gjennom ﬂotte omgivelser med slott, slottsruiner
og borger. Idylliske små og store byer er det langs seilingsruten. På bussturen før og etter cruiset,
får vi med oss ﬂere severdigheter og hyggelige stopp.
Rhinen er en av de viktigste elvene i Europa. Den begynner i Sveits og renner siden gjennom,
eller er grense til, Liechtenstein, Østerrike, Frankrike, Tyskland og Nederland. Elven er den største
elven i Vest-Europa, er 1230 km lang, kommer fra de sveitsiske alper.
Velkommen !!!!
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17.7. Bodø – Gardermoen – Oslo
Oppmøte Bodø Lufthavn min. 1 time før
ﬂyavgang med Norwegian kl. 0700, ankomst Gardermoen kl. 0830. Etter ankomst
går vi om bord i bussen, som kjører inn til
Oslo. Tar en liten rundtur i Oslo før vi kjører
til Hjortneskaien for å gå om bord på MS.
Color Fantasy som skal frakte oss til Kiel kl.
1400. Vi får tildelt våre lugarer og spiser en
bedre middag. Kanskje en tur i butikkene,
overvære et show eller bare nyte turen i
skipets fantastiske omgivelser.
18.7. Kiel – Groningen
Frokost ombord før ankomst Kiel. Ferden
går videre mot Hamburg og Bremen, med
stopp underveis. Så til den idylliske tyske
byen Bad- Zwischenahn, hvor vi gjør en
lengre stopp. Grensen passeres ved Nieuweschans, så til Groningen, overnatting
med middag på Hotel Mercure Martiniplaza.
19.7. Groningen – Amsterdam
Etter frokost avreise. Turen går over den
kjente demningen Afsluidijk (3 mil), som
stenger Nordsjøen fra Zuiderzee, her gjør
vi en fotostopp. Herfra kjører vi til Volendam (ﬁskelandsby), vi besøker også Jakob
i Alida Hoeve, som er kjent for sine gode
oster, besøker også en treskomaker. Ferden går videre til vårt mål, Amsterdam
og Croisi Europe sin elvebåt MS Gerard
Schmitter. I cruiset inngår helpensjon, og
det er underholdning ombord hver kveld.
Båten har et rommelig soldekk hvor man
kan sitte å nyte naturen og stedene man
«ﬂyter» forbi, alle lugarer har aircondition.
Etter å ha installert oss ombord, møtes vi
til en presentasjon av mannskapet, og vi
får servert en velkomstdrink. Det er mulig
å melde seg på div arrangement, som båten arrangerer hver dag (se eget program).
20.7. Kinderdijk - Rotterdam – Nijmegen
Frokost. Ankomst kl. 0800. Båten legger
til ved vindmøllene i Kinderdijk-Elshout
er en landsby som er en av de mest kjente
nederlandske turiststedene. For å tømme
dikelandskapet ble det omkring år 1740
bygd et system på 19 vindmøller. Denne
gruppen av møller er den største konsentrasjonen av gamle vindmøller i Nederland, og ble i 1997 utpekt som et verdensarvsted av UNESCO. Seiler videre til
Nijmegen kl. 1200.
21.7. Nijmegen – Køln
Ankomst kl. 0000. Under oppholdet her
er det mulig å melde seg på, for besøk til
Kröller-Müller Museum kunstmuseum. Det
har den nest største samlingen av bilder
av Vincent van Gogh (etter Van Goghmuseet i Amsterdam). Av kjente kunstnere
kan nevnes Pablo Picasso. Han donerte i
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1935 hele sin samling av kunst til den nederlandske stat. Museet ligger inne i Nederlands største nasjonalpark. Kl. 1200 seiler
vi videre mot Køln.
22.7. Køln – Koblenz
Ankomst kl. 0500. Besøker Køln som er den
største byen i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen. Den 2 000 år gamle, velstående og tradisjonelt katolske byen ligger
ved Rhinen. Byen er en av de viktigste tyske
innlandshavner, og ansees som den økonomiske, kulturelle og historiske hovedstad
i Rhinlandet. Her er det mulighet å besøke
Kølnerdomen, byens mest markante byggverk, er 157 meter høy og en av Tysklands
mest besøkte turistattraksjoner. Seiler videre mot Koblenz kl.12.00, ankomst kl. 22.00.
23.7. Koblenz – Rüdesheim - Boppard
Vi forlater Koblenz kl 0700 neste dag, og
kommer til, Rüdesheim kl. 1400 neste dag.
Rüdesheim er den mest berømte vinbyen
Tyskland. Drosselgasse er den mest kjente
av gatene, her ligger vinstuene på rekke og
rad, med enfantastisk stemning og atmosfære. Fra sentrum av byen går det en linbane til Niderwald, høyt over vinmarkene til
det kjempemessige Germaniamonumentet.
Herfra er det en fantastisk utsikt over elven
og vinmarkene. Båten vender i Rüdesheim,
og vi seiler videre kl. 18.00. Kl. 21.00 legger
vi til kai i Boppard. Byen er kjent for sitt kastell, en mindre, frittstående, festning eller
borg. Etter middag om bord, er det fri tid til
å utforske den idylliske byen.
24.7. Boppard - Düsseldorf
I dag seiler vi fra Boppard kl. 05.00. Cruise
på formiddagen mot Düsseldorf, som er hovedstaden i den tyske delstaten NordrheinWestfalen. Vi ankommer byen kl. 14.00. Byen
har nærmere 600 000 innb. I byen ﬁnnes et

berømt operahus, Deutsche Oper am Rhein,
tallrike museer og teatre, musikkskoler og et
stort universitet, Heinrich-Heine-Universitet. Besøke Rheintårnet, 240,50 meter er det
høyeste byggverke i byen Startet bygingen
1978 ferdig 1982. Tårnet brukes bla til fjernsyn telekomunikasjon. Båten setter kurs opp
mot Amsterdam kl. 2345.
25.7. Düsseldorf – Amsterdam
Ankomst Amsterdam kl. 0615.Etter ankomst er det mulig å få besøke «Gassan
Diamonds» her får vi selvsagt også kjøpe
diamanter. Mulighet også for å leie seg en
sykkel for å utforske byen på egen hand.
Kan også anbefales å besøke vokskabinettet «Madam Tussau» på Dam Plass. Siste
kveld om bord, det arrangeres «Galla middag» med dans (gjerne litt penere antrekk).
26.7. Amsterdam – Hamburg
Frokost, avreise, ca. kl. 0900. Vi kjører mot
Apeldoorn, Deventer, passerer grensen til
Tyskland i Oldenzaal og videre mot Osnabrück, Bremen og til Hamburg. Overnatting
med middag på Hotell Ibis Hamburg Alster.
27.7. Hamburg – Kiel
Frokost, avreise. Vi kjører en liten rundtur i
Hamburg, før vi setter kursen opp mot Kiel.
Fergeavgang kl. 14.00 med Color Lines ﬁne
ferge MS Color Magic, vi får tildelt våre lugarer, spiser middagsbuffet. Restauranter
og butikker og dans/show, ﬁnnes selvsagt
om bord.
28.7. Oslo – Gardermoen – Bodø
Frokost ombord, ankomst Oslo kl. 10.00.
Etter ankomst Oslo, kjører vi til Galleriet
for å si farvel til passasjerene som ønsker
å gå av i Oslo. Videre til Gardermoen. Fly
avgang Norwegian kl.17.30 ankomst Bodø
kl.19.00.

Pris kr. 21 500,- (nedre dekk, 7 lugarer)

INFORMASJON

ENKELTROMSTILLEGG KR. 5 000.TILLEGG LUGAR MIDTRE DEKK: KR. 900,- PR. PERSON. (7 LUGARER)
TILLEGG LUGAR ØVRE DEKK: KR. 1250,- PR. PERSON. (7 LUGARER)
I PRISEN INNGÅR: Bussreise, reiseleder, ﬂyreise som beskrevet, 2 hotellovernattinger i dobbeltrom, 9 netter lugar båt/ferge, båttur i Amsterdam, besøk til Kinderdijk
vindmøllepark, Vinsmaking og museumsbesøk med turisttog i Rüdesheim, 12 frokoster,
12middager, 5 lunsj, (fri drikke til maten, gjelder på cruiset på Rhin),vin, vann, øl, juice
og kaffe og drinker i baren. «Champagne og vin fra vinlisten, koster ekstra»
Det er mulig å melde seg på følgende utﬂukter om bord:
Dag 3: Sykkeltur i De Hoge Veluwe Nasjonalpark (morgen)
Besøk på Krøller Møller museet
Dag 4: Guidet tur til fots i Køln (morgen)
Dag 6: Düsseldorf med Rhintårnet (ettermiddag)
Dag 7: Amsterdam på sykkel, besøk på diamantsliperi. (ettermiddag)
For reisende som vil benytte tog, pris på forespørsel! For reisende fra Bardufoss, Evenes, Tromsø, Alta og Kirkenes, pris på forespørsel. NB! Husk gyldig pass! Valuta: €uro.
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