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Rejse R l Rüdesheim, Koblenz 

m.v. med ”all-inclusive” program er i 2017 forbedret

med flere a rak ve lføjelser bl.a. med sejltur l den smukke by Assmannshausen,

3 x svævebane, besøg ved Tysklands største mindesmærke: "Niederwalddenkmal", 

besøg inkl. e ermiddagskaffe på ”Loreley-Plateau” samt hele det hid dige rejseproram. 

Rejsen kan udvides med en ekstra dag som en 6-dages rejse. Se priser nedenstående.
Gruppen bor samlet på Central Hotel der har elevator. 
Hotellet ligger i roligt kvarter i centrum af Rüdesheim med kort gåafstand l den kendte ”Drosselgasse”.
Du kan vælge mellem 2 rejseperioder. P1-højsæsonen: Juli, august og september. P2-lavsæsonen: Øvrige måneder 
Obs.: Nye nedsa e priser i forhold l priserne i vort katalog for 2017 og 2018.

Dag 1: E er ankomst og indkvartering serveres velkomstdrink og menu eller buffet inkl. 1 stk. drikkevare. Den dansktalende rejseleder tager 
imod ved ankomsten. 

Dag 2: Bytoget ”Winzerexpress”  henter gæsterne kl. 09.30 og kører gennem vinmarkerne l Asbach Uralt Centret. Her vises film og der bliver 
smagsprøver, rundgang og mulighed for at handle. Turen fortsæ er et kort stykke l Hildegaard von Bingen Kloster hvor det store klostermarked 
besøges inkl. smagsprøve. Der bliver mulighed for at høre korsang i klosterkirken inden turen fortsæ er et kort stykke l vingården ”Magdale-
nenhof” hvor frokosten serveres inklusiv 4 forskellige smagsprøver på vin. Her kan gæsterne købe vin fra gårdens egne vinmarker. Ca. kl. 15 er 
deltagerne lbage på hotellet. Resten af e ermiddagen er l egen disposi on. A ensmad inkl. 1 stk. drikkevare fra kl.18. E er a ensmaden er 
det d l at besøge Drosselgasse. (km. 7)

Dag 3: Gruppen starter kl. 09 og tager færgen over Rhinen og fortsæ er l Koblenz hvor deltagerne besøger „Deutsche Eck“. Here er tager 
gruppen svævebanen hen over Rhinen l borgen ”Ehrenbreitstein” hvor frokosten inkl. 1 stk. drikkevare serveres i Café Hahn.  Nu bliver der d 

l at bese borgen og de forskellige uds llinger. Kl. 14 returneres med svævebanen. Turen fortsæ er l det kendte ”Loreley-Plateau” hvor 
e ermiddagskaffen serveres. Ca. kl. 17 er gruppen lbage på hotellet l a ensmad inkl. 1 stk. drikkevare. (km. 167)

Dag 4: (Ny) Deltagerne sejler kl. 09.15 fra Rüdesheim l den smukke by Assmannshausen og her går gruppen gennem den kendte ”Höllengasse” 
l svævebanen der bringer gruppen op på bjerget. Nu kan deltagerne vælge om de vil spadserer den smukke tur l ”Niederwalddenkmal” eller 

om de hellere vil køre med bus. E er besøg ved "Niederwalddenkmal" tages svævebanen retur l Rüdesheim". Her serveres middagsmad inkl. 
1 glas Riesling i den kendte restaurant "Rüdesheimer Schloss" i Drosselgasse. Under middagsmaden er der musikunderholdning. Resten af 
e ermiddagen er l egen disposi on. A ensmad inkl. 1 stk. drikkevare fra kl. 18 på hotellet.(km. 10)

Ydelser: 5-dages ”all-inclusive” rejsen med 4 overnatninger, fuldpension med drikkevare l frokost og a ensmad, e ermiddagskaffe med 
kage ved ”Loreley-Plateau” samt hele det ovenstående program. De oplyste priser er endvidere inklusiv dansktalende rejseleder og kurskat.
R5-P1 - højsæsonen: Juli, august og september 
R5-P2 - lavsæsonen: Øvrige måneder

Som 6-dages rejse inkl. fuldpension med drikkevare l frokost og a ensmad på den ekstra dag:
R6-P1 - højsæsonen: Juli, august og september 
R6-P2 - lavsæsonen: Øvrige måneder

Ønskes billet l ”Rhinen i Flammer” spørg e er dspunkt og priser.
Gør udrejsen behageligere og start senere hjemmefra hvis gruppen ønsker det med stop-over i Kirchheim ved byen Fulda. 
Se mulighederne på den specifikke side om stop-over.        
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