
M/S LEONORA - MOSEL/RHINEN 2020
Koblenz – Rüdesheim – Alken – Zell – Traben -Trarbach –  
Mehring (Trier) – Bernkastel-Kues – Cochem – Koblenz

PROGRAM FOR TUREN:

Dag 1 Check-in på skibet, Koblenz
Om bord på M/S Leonora, vil der efter ankomst blive budt velkommen af Skibets Cruise Manager 
i Loungen, her vil sikkerhedsprocedurer og praktiske informationer ombord blive gennemgået. 

M/S Leonora bliver liggende i Koblenz natten over og sejler tidligt næste morgen ind på Rhinen 
og mod Rüdesheim.

Dag 2 Koblenz - Rüdesheim
Vores krydstogt starter med at vi sejler ind på Rhinen og op mod Rüdesheim. Denne strækning 
er bedst kendt som ”Den romantiske Rhin”, og som for et par år siden blev sat på UNESCO’S 
lister over ”verdens kulturarv”. På vej ind på Rhinen runder vi ”det tyske hjørne ” Deutches Eck, 
hvor en ridende Kejser Wilhelm den 1. troner over sammensmeltningen af de to floder Mosel og 
Rhinen.

Nyd den flotte udsigt på soldækket eller slap af med en god bog i en af skibets loungebarer. 
Undervejs mod Rüdesheim passerer vi den berømte Lorelei klippe. Ifølge myten var Lorelei en 
troldkvinde, der bedårede søfolkene og med sin skønhed afledte deres opmærksomhed, så de 
forliste på de farlige klipper. 

Inden middagen vil der være velkomstmøde og præsentation af skibets besætning, her serveres 
velkomstdrink og kanapéer i Lounge baren.



Dag 3 Rüdesheim - Alken
Gense Lorelei klippen og de fantastiske borge på vejen tilbage til Koblenz og ind på pittoreske 
Mosel til den lille hyggelige vinby, Alken. Ovenover byen knejser den imponerende borg, Burg 
Thurant, hvor-fra der er en fantastisk udsigt udover Moseldalen. 

Man kan vælge at besøge Burg Thurant eller tage de bare 20 kilometer ind til Koblenz og fore-
tage en bytur til fods i den gamle bydel, Altstadt. Vi bliver liggende i Alken indtil tidligt næste 
morgen, hvor M/S Leonora sejler videre mod Zell og Traben-Trarbach.

Dag 4 Alken – Zell – Traben-Trarbach
Den smukke sejlads kan nydes på soldækket. Vi skal igennem 5 sluser i alt, før vi når frem til 
den lille, hyggelige vinby, Zell, der for altid vil være forbundet med sin verdensberømte hvidvin 
”Schwarze Katz”.

Om eftermiddagen fortsætter sejladsen gennem Mosels smukke landskab, indtil vi sidst på efter-
middagen når frem til endnu en betagende vinby, nemlig Traben-Trarbach.

Traben Trarbach er en lille by midt i Moseldalen i delstaten Rheinland-Pfalz. Byen har været for-
enet med en bro over Mosel siden 1898 og med dens omkringliggende områder har byen noget 
over 6.000 indbyggere. Efter bybrande i Trarbach i 1858 og i Traben i 1879 er byen genopbyg-
get i jugendstil. Borgruinerne efter borgen Grevensburg, bygget i 1350, ligger over Trarbach, og 
byen har tidligere været et centrum for vinhandel på Mosel. Vi tilbyder selvfølgelig besøg hos en 
af byens mange vingårde sidst på eftermiddagen. 

Dag 5 Traben Trarbach – Mehring (Trier)
M/S Leonora lægger fra kaj i Traben-Trarbach tidligt om morgenen med kurs mod Tysklands æld-
ste by Trier.

Tidligt på eftermiddagen lægger vi til i den lille by, Mehring - 18 kilometer fra Trier. Efter en kort 
bustur ankommer vi til selve Trier, klar til at indtage denne fantastiske by, der blev grundlagt af 
den romerske kejser, Julius Cæsar. Han gav byen navnet Augusta Treverorum, og byen blev regi-
onshovedstad for den galliske del af Romerriget. Trier oser af kultur og tysk-romersk historie, der 
går helt tilbage til år 100 efter Kristi fødsel.



Dag 6 Mehring – Bernkastel-Kues
Atter en herlig formiddag med sejlads. M/S Leonora sejler nu medstrøms til ”Mosels Perle” Ber-
nkastel-Kues. En ubeskrivelig charmerende by, hvis bygninger kan dateres tilbage til den sene 
middelalder. Ud fra den gamle markedsplads går små gader og stræder med bedårende huse, 
fortovscaféer og butikker. Jo – Bernkastel-Kues er en sand eventyrby. 

Dag 7 Bernkastel-Kues – Cochem - Koblenz
MS Leonora fortsætter sin færd nedenstrøms. I dag skal vi igennem 4 sluser - fortsat sænkes ski-
bet ned for at komme i niveau med Rhinen, men inden vi når så langt, lægges der til i Cochem. 
Cochem er smukt beliggende ved flodbredden - nedenfor borgen Reichsburg Cochem, der stolt 
knejser over byen.

Dag 8 Koblenz
Et uforglemmeligt flodkrydstogt på Mosel & Rhinen er til ende for denne gang.

Turen inkluderer:  
Unikt cruise med det dejlige skib M/S Leonora, 8 dage/ 7 nætters cruise, helpension på skibet, 
dansk rejselederservice, underholdning om bord, alle passager- og havneafgifter

Inkluderer ikke:  
Transport til og fra skibet, udflugter *kan købes på skibet*, drikkepenge om bord (ca 8 euro per 
person pr. dag), personlig rejseforsikring.



Mulige tilkøb

Drikkepakker:
Der tilbydes ombord på MS Leonora 2 forskellige drikkepakker.
Begge pakker kan også købes ombord, til den samme priser som skrevet nedenstående.

Drikkepakke 1:
Indeholder 2 x glas til hver middag, ved frokost og aften (Husets vin, øl, div. vand)
89 Dkk pr. person pr. nat

Drikkepakke 2:
Indeholder drikkevarer ad libitum i tidsrummet 11:00 - 23:00 (Husets vin, øl, div. vand.)
150 Dkk pr. person pr. nat

Transfer/parkering:
-  Privat chauffør fra Frankfurt lufthavn til skibet i Koblenz 160€
-  Privat chauffør fra Dusseldorf lufthavn til skibet i Koblenz 230€
-  8 dages parkering i Koblenz 50€

Udflugter
Udflugt i Rüdesheim  EUR  20,00 p.p.
Incl. Svævebane til Niederwald Denkmal og
Besøg i Siegfried’s Musikkabinet                                        

I Rüdesheim tilbydes en eftermiddags-udflugt, der foregår til fods fra skibet og til midten af byen 
(gåafstand ca. 600 meter). Herfra foregår transporten med svævebane op til Niederwald Denk-
mal, hvorfra der er en fantastisk udsigt udover Rhin-dalen og Rüdesheim by. Niederwald Denkmal 
er et stort mindesmærke rejst af Kejser Wilhelm den 1ste i forbindelse med etableringen af Det 
store tyske Kejserrige i 1871.
Tilbage i bymidten er der arrangeret besøg hos Siegfried’s Musikmekaniske Museum, hvor man 
kan opleve en imponerende samling af mekaniske musikinstrumenter fra hele verden – besøget 
er en stor oplevelse.

Vinsmagning Axel Emert – Traben-Trarbach               EUR  15,00 p.p.

Traben - Trarbach er oprindelig 2 byer, der er beliggende på hver sin side af Moselfloden, men 
som idag er vokset sammen til èn by.
 
Idag er Traben - Trarbach bare en lille by langs Mosel, men i gamle dage var byen meget bety-
delig for økonomien i denne del af Tyskland. Faktisk var byen så betydningsfuld, at Traben - Trar-
bach var den første by i Tyskland, der fik elektricitet.
 
Efter ankomst til Traben-Trarbach tlbydes en vinsmagning hos en ung vinbonde, Axel Emert, der 
leder en gammel vingård med store traditioner.
Men det bremser ikke Axel Emert fra at have nogle meget kontante meninger om det at dyrke 
vin. Hans fortællinger er ikke alene informative, men også meget morsomme.
 



Udflugt til Trier                  EUR  40,00 p.p.

Umiddelbart efter frokost er der afgang med bus på dagens udflugt. Der vil være ca. 20 minutters 
buskørsel fra Mehring til Trier.
 
Inde i Trier passerer vi nogle af de mange romerske bygningsværker, som stadig udgør en vigtig 
del af den smukke, historiske by. Vi kører gennem byen og op på Petrisbjerget, hvorfra der er en 
fantastisk udsigt over Mosel-dalen og Trier by. I klart vejr kan man se helt til Luxembourg.
 
Vi skal besøge nogle af de bygningsværker, der blev bygget under og efter Kejser Konstantin den 
1. - 100 til 200 år efter Kristi fødsel - heriblandt Kejser Konstantins basilika, De romerske Bade, 
Porta Nigra og det store amfi-teater. Turen afsluttes på byens lange gågade ved St. Peter Spring-
vandet, Trier Dom eller Porta Nigra.
 
Efter byturen er der tid på egen hånd til enten at besøge en af de mange cafèer eller nærmere 
udforske forretningslivet på byens gågade.



Om M/S Leonora
TEKNISKE INFORMATIONER:
Skibets Længde - 110 meter  
Skibets Bredde - 11,45 meter  
Antal Kahytter - 69 kahytter  
Antal passagerer max - 138 passagerer 
Topfart - ca. 24 km/t

DÆKBESKRIVELSE:
Hoveddæk
- 11 Dobbeltkahytter
- Fitnesscenter 

Mellemste dæk
- 30 Dobbeltkahytter
- Restaurant 

Øverste dæk
- Music lounge
- 26 Dobbeltkahytter
- Lounge bar
- Reception
- 2 luksus suiter

Sol Dæk
- Sky Bistro
- Jacuzzi/Spa

Kahytter

Standardkahyt med vindue
På skibet er der 11 standard kahytter med vindue. Disse kahytter findes på skibets nederste  
dæk - Main deck. Kahytterne har en størrelse på 16 m².



Standardkahyt med fransk balkon
På ”Upper deck” og ”Middle deck” er der fordelt 56 kahytter med fransk balkon.  
Kahytterne er ca. 16 m².

Suite med fransk balkon
På øverste dæk - ”Upper deck” - har vi skibets to suiter.  
Det er to luksuriøse suiter med fransk balkon, på ca. 24 m².

Bestil din plads ombord i dag på telefon 70 22 59 59


