
BUSREJSE - 5 DAGE

KULTURREJSE

Panter Rejser 2017  |  Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende  |  Panter Rejser er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524

Information og salg: PanterRejser.dk eller tel. 7585 7333

Rhinen, Vesteuropas længste flod, har sit smukkeste løb mellem Bonn og Rüdesheim. 
På denne legendariske strækning, som også kaldes ”Den romantiske Rhinstrækning”, 
mødes øjet konstant af imponerende, forhistoriske borge, små idylliske landsbyer og 
frodige vinmarker.

Under denne rejse får du ud over Rhinens romantiske panoramaer lejlighed til at besøge 
smukke byer langs flodens løb – bl.a. Koblenz med den unikke borg Ehrenbreitstein.
Du skal på en sejltur på Rhinen og på en vinvandring, hvor du får fortalt om vin og de 
vilde krydderurter.  
I Rüdesheim, som oser af stemning og hyggelig atmosfære, er det oplagt med en 
sightseeing og et glas i byens livlige Drosselgasse med små butikker og hyggelige 
vinstuer fyldt af stemningsfuld musik, sang og dans.

Hotel
Hotel Zwei Mohren 3* er et godt familiedrevet 
hotel med hyggelig atmosfære beliggende i 
Assmannshausen, kun 6 km fra Rüdesheim. Hotellet 
ejes af familien Unger og der tales dansk på hotellet. 
Værelserne er pæne og velindrettede, forskellige i 
størrelse, alle har badeværelse, tv, telefon og Wi-Fi. 
Udsigt over Rhinen fra hotellets rigtig gode restaurant 
og ofte kan man sidde på restaurantens dejlige 
terrasse og nyde morgenmaden eller middagen, mens 
flodbådene slider sig op mod strømmen. Hotellet har 
elevator. Der er nogen støj fra jernbanen.
www.hotel-zweimohren.de

Rüdesheim
– med Erik som rejseleder

NYHED 

Afrejse   Hjemkomst Pris  Rute
Mandag 16.10 Fredag 20.10 3.700,-  F / 1
 
Evt. tillæg
Enkeltværelse    400,-
 
PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder, Panter Rejsers ejer Erik
• 4 overnatninger med morgenmad
• 4 x middag / buffet
• 1 x frokost ”Weck, Worscht og Woi”
• 1 x kaffe og kage
• 1 x Federweisser (den nye vinhøst)
• 1 x Rüdesheimer kaffe
• 1 x vinvandring 
• Sejltur på Rhinen
• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 
Diverse
Winzerexpress Euro 7,-
Siegfrieds Musikkabinett Euro 8,-
Asbach Uralt Euro 2,-
Svævebane til Niederwald  Euro 5,-

I Tyskland benyttes Euro.



Fortsat fra forrige side

Dagsprogram

1. dag: Direkte til Assmannshausen
Efter tidlig opsamling kører vi mod Hannover 
og videre til Rüdesheim. Pauser undervejs. Sen 
ankomst til hotellet, middag og indkvartering.

2. dag: Koblenz og Loreley
Vi sejler med den lokale skipper til den 
sagnsomspundne klippe Loreley der rejser sig 
120 m over vandet og byen St. Goarshausen. Her 
kommer bussen og kører os til Loreleyklippen, hvor 
vi nyder den storslående udsigt. Førhen var stærke 
understrømme og skjulte klipper skyld i mange 
grundstødninger. I dag symboliserer Loreley-
statuen, en smuk jomfru, som lokker sømænd i 
ulykke. Efterfølgende kører vi til den gamle romerby 
Koblenz, hvor du ser borgen Ehrenbreitstein med 
et storslået panorama over Mosel og Rhinen og 
”Deutsches Eck” – landtangen mellem de to floder. 
Hjemme sidst på eftermiddagen til kaffe og kage.
Middag med ”Vinbondens Livret” fra buffeten, hvor 
vi også smager på den nye vin (Federweisser) og 
løgtærte.
Efter middagen går vi til en lokal vinstue med musik 
og dans.

3. dag: Benediktiner Kloster og 
Niederwald-momentet
Efter morgenmaden kører bussen til den kendte 
Benediktiner Kloster, som Hildegard van Bingen 
grundlagde i 1165. Klostret blev senere ødelagt, 
men et nyt blev bygget i 1903. Hildegard er blevet 
kaldt middelalderens største kvinde. Her besøger vi 
kirken og deres flotte klosterbutik. Mulighed for at 
smage og købe den gode Klosterbitter, som hjælper 
både hals og mave. Bussen henter os til en hyggelig 
gåtur igennem vinmarkerne, hvor vi får fortalt om vin 
og vilde krydderurter. Efter vores gåtur får vi vores 
velfortjente frokost ”Weck, Worscht og Woi” – typisk 
tysk skovtursmad pølse, bolle og vin.
Efter frokost kører vi til Niederwald-momentet – en 
stor statue til minde om krigen Frankrig-Tyskland 
1870-71. Dem der har lyst kan også tage svævebanen 
op. Derefter tilbage til hotellet.
Efter middagen kører vi til Rüdesheim, hvor vi hygger 
os i Drosselgasse, gaden der sprudler af musik, dans 
og glade stunder. 

4. dag: Rüdesheim
I dag besøger vi Rüdesheim på egen hånd. 
Her er der mulighed for at besøge Siegfrieds 
Musikkabinett, eller få en tur med det lille tog 
”Winzerexpress”. 
Sidste aften på hotellet griller vi (tyske pølser og 
andre specialiteter) på terrassen, hvis vejret tillader 
det, og vi laver vores egen krydderurtesalt med 
krydderurter. Aftenen afsluttes med sang, leg og 
en Rüdesheimer kaffe, der bliver flamberet ved 
bordet.

5. dag: Afsked med Rüdesheim
Efter tidlig morgenmad køres der nordpå ad 
samme rute som udrejsen. Du kan forvente at være 
i Danmark midt på aftenen.
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