
Panter Rejser 2018

Afrejse  Hjemkomst               Pris  Rute
Tirsdag 04.09  Søndag 09.09 7.599,- A / 5 

Evt. tillæg
Kahyt R1, pr person (øvre dæk)  1.400,-  
Enkeltkahyt M1 (hoved dæk)               2.000,-  
Enkeltkahyt R1 (øvre dæk)         5.000,-

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltkahyt på hoveddæk med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder
• 5 overnatninger med morgenbuffet
• 4 x frokost / frokostpakke
• 5 x middag (heraf en gallamiddag)
• Velkomstdrink  
• Eftermiddagskage eller natmadssnack 
•	 Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entreer
• Afgifter, ansvarsforsikring og  bidrag til Rejsegarantifonden

Skibet
MS Alemannia 3* er et 4-dækker skib, med kapacitet til 180 
passagerer. Alle kahytter er udvendige med vindue, bad 
og toilet, aircondition, TV, telefon. Kahytterne er fordelt på 
hoveddæk (nederste, kat. M1) og øvre dæk (øverste, kat. R1). 
Hyggelig panorama restaurant, bar, souvenirbutik, soldæk 
med lille swimmingpool og reception. Der serveres 3 mål-
tider samt snack/kage hver dag. Morgenmad og frokost er 
buffet eller frokostpakke, middagen er valgmenu, som serve-
res ved bordet. Der vil dagligt være musik i panoramabaren 
eller underholdning af personalet.

Opsamlingstider og steder
Oplyses på side 79 eller på PanterRejser.dk

Rhinen i Flammer – Flodkrydstogt
Fantastisk festfyrværkeri

Rhinen,	Vesteuropas	længste	flod,	har	sit	smukkeste	løb	mellem	Köln	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, udover Rhinens romantiske panoramaer, lejlighed til at besøge 
smukke	byer	langs	flodens	løb,	bl.a.	Koblenz	med	den	unikke	borg	Ehrenbreitstein.
Du besøger Strasbourg, og vi kører en del af den berømte vinrute - selvfølgelig med indlagt 
vinsmagning. 

En af rejsens højdepunkter er uden tvivl det festfyrværkeri hvor himlen bogstaveligt talt står i 
flammer,	når	borge	og	bjergsider	oplyses	af	alle	tiders	fantastiske	fyrværkeri.

FLODKRYDSTOGT – 6 DAGE

FLODKRYDSTOGT

NYT:
VINRUTEN 

RÜDESHEIM



Panter Rejser 2018

Oplevelser i fællesskab

PANTER REJSER
ANBEFALER

• Oplev Rhinen i Flammer 
 ombord på skibet 
• Besøg den navnkundige 
 Drosselgasse i 
 Rüdesheim 
• Strassbourg: romantisk  
 middelalderby 
• Vinsmagning på den 
 berømte ”Route des 
 Vins” 
• Prøvesmag områdets 
 vidunderlige vine - du 
 bliver ikke skuffet 

Rüdesheim

Mannheim

Rhinen

Koblenz

Strasbourg

Mainz

Köln

TYSKLAND

FRANKRING

RHINEN I FLAMMER I OBERWESEL

KOBLENZ SLOT
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Fortsat fra forrige side

Rhinen i Flammer – Dagsprogram

1. dag:  Afrejse til Köln
Efter opsamling kører vi til Tyskland, forbi Hamburg 
og	Hannover	til	Köln.	Her	går	vi	ombord	på	kryds-
togtskibet, som på vores rejse skal bringe dig ud 
på et storslået togt på Rhinen. Vel installeret nyder 
du en velkomstdrink og en god middag, og får 
præsenteret skibets besætning, som du skal være 
sammen med det næste stykke tid. Skibet sejler fra 
Köln	midt	på	aftenen,	så	vi	kan	nyde	udsejlingen	
efter middagen. 

2. dag:  Koblenz og Rüdesheim 
Tidligt	om	morgenen	ankommer	vi	til	Koblenz,	der	
er en af Tysklands smukkeste og ældste byer, og 
ligger ved det verdenskendte ”Deutsches Eck”, 
hvor Rhinen og Mosel løber sammen. På en tur 
rundt	i	Koblenz	indsnuser	du	den	særlige	stemning	
i byens små stræder, romantiske kroge og på de 
flotte	pladser.	Vi	nyder	frokosten	ombord,	mens	vi	
sejler	mod	Rüdesheim.	Udsigten	kan	også	nydes	
fra skibets soldæk eller i panoramaloungen med 
en god bog. Vi sejler forbi den sagnomspundne 
Loreley-klippe, som rejser sig imponerende 130 m 
op.	Hen	på	aftenen	ankommer	vi	til	Rüdesheim.	
Efter middagen er det muligt at gå med rejseled- 
eren i den berømte Drosselgasse, der sprudler af 
musik og dans. 

3. dag:  Mannheim
Morgenmaden nydes i ro og mag, mens skibet 
stille driver mod Mannheim. Vi ankommer efter fro-
kosten, og skal se nærmere på denne spændende 
by. Rejselederen viser dig bl.a. Rhin Promenaden, 
det store gamle rådhus og mindesmærket for de 
forfulgte jøder under 2. Verdenskrig. Vi kører med 
bussen	til	den	flotte	og	romantiske	by	Heidelberg,	
hvor vi skal på en lille byrundtur. Her ser du bl.a. 
Alte	Brücke	og	det	storslåede	Heidelberg	Slot,	der	
troner	70	m	over	Neckar	floden.	Sidst	på	eftermid-
dagen køres retur til skibet. Mens vi nyder vores 
middag, sejler vi videre mod Strasbourg. 

4. dag:  Strasbourg - vinruten og 
vinsmagning 
I løbet af morgenen anløber vi Strasbourg. Vi skal 
på lille byrundtur for at opleve byens kontraster. 

Dels det moderne kvarter med Europa-Parlamen-
tet, dels den romantiske middelalderby med kvar-
teret ”Petite France”, den imponerende gotiske 
domkirke og den gamle bydels maleriske kanaler. 
Efter	frokost	på	båden	kører	bussen	en	udflugt,	
på en lille del af den berømte ”Route des Vins”. 
Vinruten i Alsace har fra gammel tid forbundet de 
små maleriske vinbyer, forskanset bag tykke bymu-
re, med hinanden. Vi skal på vinsmagning hos en 
vinbonde. Vel ombord på skibet igen forlader vi 
ved aftenstid Strasbourg og fortsætter ad Rhinen 
til	Mainz.	

5. dag:  Mainz og Rhinen i Flammer 
Vi	ankommer	til	Mainz,	mens	vi	nyder	vores	store	
morgenbuffet. Vi starter dagen med byrundtur i den 
interessante by, der blev anlagt i romertiden. I det 
17. og 18. århundrede skabte arkitekter og byg-
ningshåndværkere	byens	mange	fine	paladser,	kir-
ker og borgerhuse. Du får tid på egen hånd, og det 
kan anbefales at besøge det enestående Guten-
berg Museum og se kopierne af Gutenberg-bibelen 
– verdens ældste trykte bog.
Efter frokosten sejler skibet videre ad romantiske 
Rhinen mod Oberwesel. Her lægger skibet til midt 
på eftermiddagen, og du bliver introduceret til 
denne hyggelige by. Nyd udsigten over Rhinen, fra 
bymuren med de 16 tårne, som er en af de bedst 
bevarede i regionen. Tilbage på skibet gør vi os klar 
til en af turens højdepunkter. Dagens festmiddag 
bliver ekstra speciel, for undervejs nyder du det 
fantastiske skue, ”Rhinen i Flammer”, som oply-
ser borge og bjergsider med et pragtsprudlende 
festfyrværkeri. Midt på natten forsætter skibet mod 
Köln.	

6. dag:  Köln og hjemrejse 
Efter morgenbuffeten på skibet, går vi fra borde og 
kører	mod	Danmark.	Et	oplevelsesrigt	flodkrydstogt	
lakker mod enden. 

NB! Forbehold for ændringer i rejseplanen  
Pga. ændringer i vandstanden på Rhinen kan sejlturen 
helt eller delvis erstattes af buskørsel og indkvartering 
på hotel.

DIVERSE

I Tyskland benyttes Euro. 

Det er muligt at tilkøbe forskellige drikkevarepakker 
ombord på skibet.


