
Adventskrydstogt på Mosel
Flodkrydstogt og julestemning

Hop med ombord, og hold fri fra julemånedens stress og jag, uden at gå glip af den 
traditionelle julefrokost. Lad dig forkæle af besætningen ombord på det smukt julepyntede 
krydstogtskib MS Leonora, som vil bringe dig i den helt rigtige julestemning. 
Gør dine julegaveindkøb, og nyd julefrokosten til vands. 

Oplev de hyggelige tyske julemarkeder, ægte juleglæde og smag på nogle af de mange 
lækkerier i juleboderne. Vores afslappede og hyggelige julekrydstogt på Mosel, starter i 
Bernkastel-Kues og slutter i Koblenz. 

FLODKRYDSTOGT - 5 DAGE

NYHED

REIMS  KATEDRAL

Afrejse  Hjemkomst Pris 
Søndag 02.12 Torsdag 06.12 4.999,-

Evt. tillæg
Kahyt midterdæk med fransk balkon, pr. person  400,-
Kahyt øvre dæk, med fransk balkon, pr. person  800,-
Enkeltkahyt hoveddæk   1.550,-
Enkeltkahyt midterdæk, med fransk balkon  2.350,-
Enkeltkahyt øvre dæk, med fransk balkon  3.150,-

Drikkevarepakke   500,-
Huset øl, vin og sodavand serveret i glas på 
skibet mellem kl. 11.00-23.00

Drikkevarepakke All inklusive  975,-
Huset øl, vin, sodavand og cocktails serveret i 
glas mellem kl 11.00-23.00 (dog ikke XO brands)

Drikkepenge til skibets personale €7 pr. person pr. nat, 
afregnes ved turens afslutning

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltkahyt på hoveddæk med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder
• 4 overnatninger på MS Leonora
• 4 x morgenbuffet
• 4 x frokost
• 4 x middag (heraf 1 gallamiddag)
• Velkomstdrink og canapé
• Kaffe/te og frugt ombord på skibet
•	 Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entreer
• Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Skibet
Det danskejede skib MS Leonora 4* har plads til 134 
passagerer. Der er dansk cruise manager ombord, som kan 
hjælpe med stort og småt. Skibet er løbende renoveret og 
fremstår	lyst	og	indbydende.	Ombord	findes	panorama	
lounge, restaurant, stort soldæk med jacuzzi og solsenge. 
Der er gratis Wi-Fi. Alle kahytter har vindue, to senge 
(dobbelt eller separate), eget bad og toilet, føntørrer, 
aircondition, TV og safe. Kahytterne på øvre dæk og sol 
dækket har fransk balkon med en skydedør, der kan åbnes. 
Helpensionen består af morgenbuffet, 2-retters menu eller 
buffet til frokost, og 3-retters middag med valgfri hovedret til 
aften. 
Derudover er der gratis isvand og kaffe hele dagen. 
Skibets personale er venlige og imødekommende, og der 
opleves generelt en afslappet atmosfære ombord. Hver aften 
er der levende musik i loungen. 
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Oplevelser i fællesskab

Adventskrydstogt på Mosel

1. dag:  Afrejse til Bernkastel-Kues
Efter opsamling kører vi til Tyskland, forbi Hamburg 
og Köln til Mosels perle, Bernkastel-Kues. Her er der 
ombordstigning på det prægtige skib 
MS Leonora, der de næste dage bringer os af en 
vidunderlig strækning til de mest fantastiske byer 
langs	Mosel	floden.	Velinstalleret	på	skibet	serveres	
kanapéer og velkomstdrinks i skibets saloon. Herefter 
præsenteres skibets besætning. Der serveres en 
lækker 3-retters middag i skibets restaurant, og 
efterfølgende er der mulighed for at opleve det 
magiske	julemarked	i	Berkastel-Kues,	som	flere	år	er	
kåret som et af Tysklands smukkeste. Skibet bliver 
liggende natten over.  

2. dag:  Traben-Trabach
Vi nyder morgenbuffeten på skibet, og herefter er 
der mulighed for at se Bernkastel-Kues i dagslys, 
inden vi til middag ligger fra land med kurs mod 
Traben-Trabach.	Af	den	billedskønne	Mosel	flod	
driver vi roligt frem mens frokosten nydes i 
restauranten. Midt på eftermiddagen ankommer vi 

til en sand perle, Traben-Trabach. Rejselederen viser 
os byen, der er bygget i jugendstil. Faktisk har byen 
den største koncentration af jugenstil-bygninger i 
Tyskland. Der bliver naturligvis også tid til at besøge 
byens julemarked, og måske smage et lokal glas vin 
på en af de mange cafeer. 
Tilbage på skibet venter aftenens middag i 
restauranten. Skibet bliver liggende i Traben-Trabach 
natten over. 

3. dag:  Cochem
Tidligt morgen sejler MS Leonora fra Traben-Trabach 
mod Cochem. Vi ankommer til vinbyen Cochem over 
middag. Her vil rejselederen tage dig med på en 
udflugt	gennem	den	gamle	bydel,	der	er	smukt	
beliggende	ved	flodbredden.		Altstadt	byder	på	
velbevarede huse, snoede gader og et smukt 
1700-tals rådhus, ligesom en del af de gamle 
tårnkransede bymure er bevaret. Der er god tid til at 
indsnuse atmosfæren, inden vi, tilbage på skibet, får 
serveret en 3-retters middag i skibet restaurant.

4. dag: Koblenz
Før morgenmaden lægger skibet fra land med kurs 
mod	Koblenz.	Byen,	hvor	Mosel	og	Rhinen	flyder	
sammen ved det berømte ”Deutsches Eck”, er vores 
sidste stop på rejsen. Fra borgen Ehrenbreitstein, der 
ligger	højt	hævet	over	floderne,	er	der	storslået	udsigt	
over	det	smukke	flodland.	Der	er	god	tid	til	at	gå	på	
opdagelse i byen, og besøge byens smukke 
julemarked, og gøre de sidste handler. 
Denne, vores sidste aften på MS Leonora, byder på 
kaptajnens gallamiddag, og efterfølgende er der 
levende musik i skibets lounge. 
 
5. dag:  Hjemrejse
Efter morgenbuffeten på skibet, siger vi farvel til 
skibets besætning, og hjemrejsen begynder. Forbi 
Bremen og Hamburg når vi til grænsen, hvor der vil 
være mulighed for at handle slik til jul. Vi er retur i 
vores hjembyer først på aftenen. 

LOUVRE
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