ELVEBÅTCRUISE PÅ MOSEL & ROMANTISKE RHINEN
- med fortryllende Alsace og Sveits, og avslutning i en av
Frankrikes vakreste byer, Annecy
Bli med oss på elvebåtcruise på den magiske Mosel-elven og den romantiske Rhinen og
Rhindalen på dette flotte cruiset fra Cochem til Basel. Buktende vann, bratte klipper,
majestetiske slott,
og imponerende
vingårder er noe vi
kan friste med! Og
som ikke det er nok
avslutter vi turen
med en overnatting
i idylliske Annecy –
en av Frankrikes
vakreste byer – som
ligger i alpene ved innsjøen Lac d’Annecy.
Dette blir en ettertraktet tur i sommer – det kan vi love. Så ikke vent – meld deg på!
REISEPLAN:
Tirsdag 2. august: Bussavgang fra Meldal kl. 11:30 via Løkken, Orkanger, Melhus og Trondheim til
Værnes. Flyavgang med SAS kl. 15:45 til København kl. 17:20. (Innsjekket bagasje går
gjennomgående til Frankfurt). Fra København med SAS kl. 18:15 med ankomst Frankfurt kl. 19:45.
Herfra blir det en busstur på ca. 2 timer til Cochem. Her skal vi overnatte på Wellnesshotel
Kessler-Meyer.
Onsdag 3. august: Frokost på hotellet og resten av dagen til fri disposisjon fram til vi kan gå
ombord i MS Monet kl. 18:00. Velkomstdrink – presentasjon av besetningen, før vi begynner å
seile på Mosel. Kveldens middag blir servert mens vi seiler lokalt på Mosel i nærheten av Cochem.
Torsdag 4. august: Skipet begynner å seile igjen tidlig på morgenen, og vi spiser frokost. Vi ligger
en stund til kai i Cochem igjen, før vi seiler videre på Rhinen forbi Lorelei-klippen til Rüdesheim
am Rhein. Her skal vi ligge til kai slik at man kan rusle opp Drosselgasse på kvelden.
Fredag 5. august: Tidlig på morgenen seiler vi videre til Mannheim. Vi passerer Wiesbaden,
Nierstein og Worms. Det blir også en utflukt til Heidelberg for de som bestiller det (se
utfluktspakke i turfakta). I kveld og i løpet av natta fortsetter vi mot Alsace og Strasbourg.
Lørdag 6. august: I dag er det mulig å få
sightseeing i Strasbourg + busstur langs
vinruten i Alsace med besøk på HautKoeningsbourg Slott (tillegg – se
utfluktspakke i turfakta). Kveldens program
ombord er Alsace-inspirert.
Søndag 7. august: I løpet av morgenen seiler
vi fra Breisach til Basel i Sveits. På

ettermiddagen kan vi oppleve Basel på egenhånd eller ved å bestille en av skipets utflukter.
Kvelden avsluttes ombord med gallamiddag.
Mandag 8. august: Vi nyter den siste frokost ombord, før vi sjekker ut og forlater MS Monet for
denne gang kl. 09:00. Vi blir hentet med buss, og kjører sørover i Sveits og passer bl.a. innsjøen
Lac Léman og Genève, før vi etter ca. 4 timer ankommer den idylliske alpebyen, Annecy. Her skal
vi bo på Best Western International Hotel. Ettermiddagen og kvelden til fri disposisjon – her skal vi
virkelige nyte avslutningen på en alle tiders tur.
Tirsdag 9. august: Frokost på hotellet. Kl. 11:30 samles vi bussen og blir kjørt til flyplassen i
Genève. Flyavgang med Norwegian kl. 14:20 til Oslo kl. 16:55. (Innsjekket bagasje går
gjennomgående til Trondheim). Avgang med Norwegian kl. 19:00 fra Oslo med ankomst Værnes
kl. 19:55. Busstransport fra Værnes tilbake til de respektive avgangsstedene.
TURFAKTA
Avreise: Tirsdag 2. august – Varighet: 8 dager

Pris pr. person:

kr. 23.950,-

Tillegg for enkeltrom på hotellene og enkeltlugar på båten: kr. 4.250,Tillegg for lugar på øvre dekk på båten:
kr, 1.375,- pr. person
Utfluktspakke med Heidelberg den 5/8 og Alsace den 6/8. (Kan kun forhåndsbestilles hos oss –
ikke ombord på båten):
kr. 1.825,- pr. person
Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med SAS Trondheim – København –
Frankfurt inkl. innsjekket bagasje og håndbagasje, 1 overnatting på Wellnesshotel Kessler-Meyer i
Cochem, 5 overnattinger på MS Monet Cochem – Basel, 7 frokoster, 4 lunsjer, 5 middager,
busstransport Frankfurt – Cochem og Basel – Annecy – Genève, flyreise med Norwegian Genève –
Oslo – Trondheim innsjekket bagasje og håndbagasje, og reiseleder fra Orklareiser.
Inkludert i «elvebåtcruise-pakken»: Alle måltider (frokost, lunsj og middag) f.o.m. middag
første dag t.o.m. frokost siste dag. All drikke (vann, mineralvann, øl, vin, sprit og drinker) –
med unntak av noen spesielle merker Champagne, Cognac og Whisky.

