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Dette flodkrydstogt tager jer ud på floderne Mosel og Saar. Mosel
er velkendt for mange danskere, men afstikkeren til Saarland er
ikke hverdagskost. Men begge floder emmer af unik
naturskønhed, fabelagtigt charmerende byer med
bindingsværkshuse, middelalderborge, der knejser højt over
floden og ikke at forglemme fremragende vine fra de
allestedsnærværende vinmarker. Et flodkrydstogt ad Mosel og
Saar er en oplevelsesrig sørejse i et legendarisk område i
Tyskland, hvor den mægtige natur indtages med et glas vin i
hånden under den adstadige fremfærd på floden, mens de
charmerende byer opleves på de mange stop, der gøres under
krydstogtet. Det skønne skib MS Leonora sejler jer sikkert og
adstadigt mellem oplevelserne og sørger for at oplevelserne
ombord matcher det fantastiske skue, der udspiller sig foran
jeres øjne.

Smukke Koblenz med Ludwig museet

Bernkastel-Kues fortryllende bindingsværkshuse

Saarburg med vandfald midt i byen

Trier med gamle reminiscenser fra romertiden

Traben-Trarbach med Belle Epoque huse

7 nt. ombord på dejlige MS Leonora inkl. helpension



Dagsprogram
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Dag 1 | Søndag: Check in
på skibet i Koblenz
Vel ombord på M/S Leonora bliver I budt velkommen i
loungen af skibets danske Cruise Manager, som også
bruger denne lejlighed til at gennemgå
sikkerhedsprocedurer og praktiske informationer
ombord.
Så snart alle gæster er ombord, lægger MS Leonora fra
kaj i Koblenz kl. 20.00 og sejler ind på den pittoreske
Moselflod frem mod den lille hyggelige vinby, Alken. I
ankommer til Alken kl. 23.00. Her gøres et teknisk stop.

Dag 2 | Mandag: Alken -
Bernkastel-Kues
Tidligt om morgenen forlader M/S Leonora Alken og
sejler videre mod byen Bernkastel-Kues, som også kaldes

'Mosels Perle'. Nyd den første del af turen om morgenen
og formiddagen fra skibets soldæk, da der er ankomst til
Bernkastel-Kues lige efter at frokosten er nydt ombord.
Fremme i Bernkastel-Kues og straks fornemmer man,
hvor passende betegnelsen 'Mosels perle' er.

Bernkastel-Kues er indbegrebet af en vinby ved
Moselfloden med sine bedårende bindingsværkshuse,
smukke pladser, fortovscaféer, kirker, snævre gader, ja,
alt det, som gør dette område i Tyskland til noget helt
særligt.

Bernkastel-Kues er en ubeskrivelig charmerende by, hvis
bygninger kan dateres tilbage til den sene middelalder.
En sand eventyrby, hvor ord næsten ikke kan gøre
omtalen. Den skal opleves.

I har rigtig fin tid her i Bernkastel-Kues til på egen hånd
at gå på opdagelse. Her er masser at se på, men vi kan
nævne nogle seværdigheder, som man bør se nærmere
på alt efter, hvad tiden tillader:



Alken ved Moselfloden
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Borgruinen Landshut
Smukke fontæner som 'Doctorbrunnen',
'Karlsbader Brunnen', 'St.-Michaels-Brunnen' og
'Goldbrunnen'
Kirkerne St. Michaels, St. Briktius, St. Agatha
Klosteret Machern
Smukke bygninger og pladser som 'Marketplatz',
Karlsbader Platz', 'Graacher Tor' og 'Spitshäuser'
Reminscenser efter romerne: 'Römerzentrum',
'Villa Romana Veldenz' og 'Belginum' arkæologiske
park

Om aftenen er der arrangeret "Winemaker's Dinner",
hvor skibets køkkenchef byder på en 7-retters
gourmetmenu. Til middagen skal vi til hver ret nyde nogle
af de absolut bedste vine, som Bernkastel-Kues har at
byde på. De enkelte vine vil under middagen blive
præsenteret af en repræsentant fra et byens berømte
vinhuse.

Dag 3 | Tirsdag:
Bernkastel-Kues -
Saarburg
Tidligt om morgenen lægger M/S Leonora fra kaj i
Bernkastel-Kues, og i dag skal I nyde en smuk sejlads på
Moselfloden frem mod afstikkeren ind på floden Saar til

henrivende Saarburg. Vi ankommer til Saarburg efter
frokost.

I Saarburg er der arrangeret en byrundtur til fods ind til
byens centrum med de mange herlige caféer, beliggende i
de mest idylliske omgivelser.

Skibet bliver liggende i Saarburg natten over, og der er
rig lejlighed også at opleve byen om aftenen.

Vinsmagning i Saarburg
Her i Saarburg er der mulighed for, med et tilkøb, at
deltage i en vinsmagning hos en lokal vinbonde. Dette
foregår lige i nærheden af skibet, og der skal smages på
vine baseret på Rieslingdruen, som dette område er
særligt kendt for (se mere under 'priser').

Saarburg
Saarburg kan dateres helt tilbage til år 961, hvor der blev
bygget et slot i området af grev Siegfried af Luxembourg.
Men først i 1264 blev Saarburg anerkendt som rigtig by.
Byen har sit eget klokkestøberi, 'Glockengiesserei
Mabilon', som har produceret klokker siden 1770'erne,
og siden år 2003 er det den eneste virksomhed I
Tyskland, der producerer klokker i bronze.
Virksomheden har produceret klokker til en lang række
af Tysklands katedraler og kirker.

Saarburg ligger smukt ved bredden af Saar floden i et
grønt, bakket landskab. Saarburg er en af Saarlands
største attraktioner, og floden Leuks løb gennem byen
afsluttende med et spektakulært fald på 20 m ned til den
underliggende Saar flod er nok byens den største



Bernkastel Kues med borgen Landshut
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enkeltstående attraktion. Vandfaldet er resultatet af et
projekt i 1300-tallet, hvor man ønskede at omdirigere
flodens løb, så den løb igennem byens centrum.

Attraktioner i Saarburg

Reminiscenserne af borgen Saarburg fra 964 e.Kr.
Vandfaldet i centrum af byen
Byens møllemuseum
Saarburg Altstadt med klokkestøberiet Mabilon
Rådhuset fra 1906 og frugtmarkedet
Buttermarkt og Saarburgs 'little Venice'
St. Marien kirken
St. Laurentius kirken fra 1854
Den evangelske kirke fra 1893

Dag 4 | Onsdag: Saarburg -
Merzig
Under morgenmaden sejler M/S Leonora videre ad
Saarfloden og ind i Saarland til byen Merzig med ankomst
ved middagstid. Efter frokosten bevæger I jer til fods ind
mod byens centrum, der byder på mange imponerende
bygninger, dels i 1700-tals barokstil og dels i Jugendstil.
Man kan også vælge at indtage nogle af de mange
fortovscafeer, der pryder byens pladser og gader.

Merzig er i sandhed en ganske særpræget og anderledes

by, for hvor finder man en by, hvor man både kan finde
blomsterkunst og ulvehyl i skøn forening. Det kan man
her - og lidt mere til...

Merzig har fra tidernes morgen været et sted, hvor folk
kunne lide at slå sig ned. Dette er illustreret gennem
forskellige stilarter, som kan ses i byen: Det gamle
rådhus, en tidligere jagthytte og et sommerslot fra
Renæssancetiden. Hertil kommer St. Peters kirken, som
er et sublimt eksempel på romansk byggestil og med
smuk indretning i barok stil.

Blomsterkunsten udfoldes i området ved 'Gardens
without limits', og ulvehylene kan høres i Wolfspark
Merzig.

Andre større attraktioner

Det gamle historiske rådhus
Prægtige gamle borgerhuse fra det 18. og 19.
århundrede
Bondehusarkitektur i byens ydre områder
Flere interessante museer bl.a. det finmekaniske
museum Fellenbergmühle

Dag 5 | Torsdag: Merzig -
Mehring (Trier)



Romantisk stemning i Saarburg
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MS Leonora lægger fra kaj i Merzig tidligt om morgenen.
Kursen sættes retur mod Moselfloden, hvor I i dag skal
på besøg i Tysklands ældste by, fantastiske Trier.

Tidligt på eftermiddagen lægges der til i den lille by,
Mehring, 18 kilometer fra Trier. Skibet har en arrangeret
udflugt til Trier. Vi anbefaler, at I tager med på den
(tilkøb, se under priser) denne eftermiddag. Det vil I ikke
fortryde, for Trier er en fabelagtig by, som er på
UNESCOs verdensarvsliste.

Trier
Efter en kort bustur ankommer I 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 regionshovedstad for
den galliske del af Romerriget. Trier oser af kultur og
tysk-romersk historie, der går helt tilbage til år 100 efter
Kristi fødsel.

Triers største attraktioner er stærkt relateret til byens
romerske fortid, men generelt er Trier Tysklands ældste
by, så her mærker man for alvor tidens historiske
vingeslag. Her er nogle at de væsentligste
seværdigheder:

Porta Nigra, den romerske byport fra 2 årh. e.Kr.
Konstantins basilika
Triers gamle katedral, Tysklands ældste bispekirke
Liebfrauenbasilika, Tysklands ældste gotiske kirke
fra 1300-tallet
Kaiserthermen, antikke romerske bade

Det gamle romerske Amphiteater
St. Matthias' basilika, Tysklands ældste kristne
kirke påbegyndt i 1127
Hauptmarkt, byens centrale plads fra 1595
Karl-Marx museum
Römerbrücke, Tysklands ældste bro

En fantastisk by, som I bare skal se!

Efter denne stemningsmættede oplevelse, skal det være
godt med en drink i hånden på øverste dæk, og lade
omgivelserne og dagens oplevelser bundfælde sig. Snart
venter middagen.

Dag 6 | Fredag: Mehring
(Trier) - Traben-Trarbach
Tidlig morgen sejler M/S Leonora videre ad Moselfloden
til vinbyen Traben-Trarbach, som er endnu en betagende
vinby. Traben-Trarbach var oprindeligt 2 byer,
beliggende på hver sin side af Moselfloden, men som i
dag er vokset sammen til èn. Byen har været forenet med
en bro over Mosel siden 1898, og med dens
omkringliggende områder har byen nu noget over 6.000
indbyggere. I ankommer til Traben-Trarbach efter
frokost.

Efter bybrande i Trarbach i 1858 og i Traben i 1879 blev
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byen genopbygget i jugendstil. I gamle dage var byen
meget betydelig for økonomien i denne del af Tyskland.
Faktisk var byen så betydningsfuld, at Traben-Trarbach
var den første by i Tyskland, der fik elektricitet.
Borgruinerne efter borgen Grevensburg, bygget i 1350,
ligger over Trarbach, og byen har tidligere været et
centrum for vinhandel på Mosel.

I har masser af tid til på egen hånd til at gå på opdagelse i
den skønne by. Her er rigtigt meget at se på, og her er
mange restauranter, barer, caféer, hvor man kan nyde de
lokale produkter, inklusive den dejlige vin.

Har I lyst til en mere formaliseret vinsmagning
arrangerer skibet denne eftermiddag en vinsmagning på
en lokal vingård. Se mere under 'priser'.

De største seværdigheder i Traben-Trarbach:

Byens Belle Epoque bygninger som rådhuset og
den gamle togstation
Grevenburg slottet fra 1350
Underjordiske vinkældre
Den smukke broport

Skibet ligger ved kajen i Traben-Trarbach for natten. Så
her er masser af tid til at opleve byens attraktioner,
stemning og atmosfære.

Dag 7 | Lørdag:
Traben-Trarbach -
Koblenz
M/S Leonora lægger fra kaj i Traben-Trarbach meget
tidligt om morgenen med kurs tilbage mod Koblenz med
ankomst ved frokostid. Umiddelbart efter ankomst er
der afgang på en bytur til fods i Koblenz. Skibet ligger
meget centralt, og der er bare et par hundrede meter at
gå til Koblenz Altstadt, den historiske, gamle bydel. Også
på turen næstsidste dag er der mulighed for at shoppe.
Koblenz har omkring 110.000 indbyggere, og byen har
alt, hvad hjertet begærer.

På vejen til Koblenz passerer I endnu en betagende vinby
inkl. en majestætisk borg, nemlig Cochem. Cochem er
endnu en af Moselflodens 'perler', smukt beliggende ved
flodbredden med borgen Reichsburg, knejsende stolt
over byen.

Fremme i Koblenz får denne fantastiske sørejse ad
floderne Mosel og Saar sin ende i morgen tidlig, efter en
overnatning på skibet i selve Koblenz.

Koblenz
Koblenz er en 2000 år gammel by, der ligger unikt på det
sted, hvor Rhinen og Mosel løber sammen, det
verdenskendte Deutsches Eck. Fire bjerge, vinmarker og
skove udgør det vidunderlige bagtæppe for byen, og
betagende kirker, slotte, tidligere adelsgårde og
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herskabelige borgerhuse er spektakulære vidnesbyrd på
byens 2.000-årige historie.

Romerne var nogle af de første til sætte pris på det
skønne landskab. Det samme gjorde Den Tyske Orden,
og senest er det UNESCO, der har anerkendt områdets
dels skønhed og dels historiske værdi ved at sætte det på
listen over vores verdensarv.

Gode grunde til at bruge lidt tid på Koblenz:

Deutsches Eck
Ehrenbreitstein fæstningen; Europas næststørste,
bevarede borganlæg
Koblenz svævebane
Slottet Stolzenfels
Koblenz historiske bydel
Schängelbrunnen fontænen
De grønne parker langs med Rhinen
Kongeslottet
St. Castor basilikaen
Museum Ludwig; fantastisk nutidig kunst med bl.a.
Picasso, Dubuffet og Poliakoff

Snart er det tid til middag ombord på skibet. M/S Leonora
bliver liggende i Koblenz natten over.

Dag 8 | Søndag: Koblenz

Et uforglemmeligt flodkrydstogt på floderne Mosel &
Saar er til ende for denne gang. Skibet forlades i løbet af
formiddagen. Morgenmaden kan indtages i god ro og
orden, inden I skal forlade skibet, og jeres valgte transfer
fra skibet kan påbegyndes.

Andre flodkrydstogter i
Tyskland
Vi har også andre flodkrydstogter med MS Leonora i
Tysklands sydøstlige hjørne:

Flodkrydstogt på Mosel og Rhinen

MS Leonora
M/S Leonora

M/S Leonora er et enestående flodkrydstogtsskib bygget
i 2008 / renoveret i 2017 og var oprindelig målrettet det
amerikanske marked. Skibet fremstår overbevisende
med en moderne, men samtidig varm indretning og
atmosfære. Med en venlig besætning og et fantastisk
køkken er I sikre på at få et uforglemmeligt krydstogt.

Afslappende ferie

/krydstogt/flodkrydstogter/flodkrydstogt-pa-rhinen-mosel-81856


Traben-Trarbach ved Moselfloden
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Leonora sejler på de europæiske floder i sommerhalvåret
samt på afgange over julen og nytåret. Med hendes 67
kahytter er Leonora et af det mest luksuriøse
flodkrydstogtsskibe i Europa, og I er sikret en
afslappende og oplevelsesrig rejse med en rejseform,
som bliver stadigt mere populær. I får en komfortabel
pause fra hverdagen, hvor gæster sidder i loungen, på
soldækket eller nyder en middag i restauranten, mens
MS Leonora glider fra by til by på spektakulære floder og
vandveje.

Praktiske informationer

Drikkevarer
Ved bestilling af drikkevarer modtages kvittering, som
underskrives og godkendes af gæsten. Drikkepakker kan
tilkøbes hjemmefra eller ombord.

Baren
Baren er åben fra kl. 09.00 til 24.00 eller senere. Købte
drikkevarer fra baren kan medbringes overalt på skibet.
Egne drikkevarer nydes i kahytten. Der er servering på
soldækket.

Kreditkort
Skibet modtager Dankort/Visa, Master- og Eurocard. Der
afregnes for baren m.m. den sidste aften. Der pålægges
et gebyr på 3% af det fulde beløb ved betaling med
kreditkort.

Elektricitet
Samtlige stikkontakter forsynes med 220 volt

Nattevagt
Skulle der opstå behov for hjælp i løbet af natten, er
nattevagten altid til stede i eller omkring receptionen.

Rygning
Det er kun tilladt at ryge på soldækket. Der er
rygeforbud i kahytterne af hensyn til sikkerheden.

Sikkerhedsboks
Det er muligt at få nøgle til sikkerhedsboksen i kahytten
ved henvendelse i receptionen.

TV
Der findes 6 forskellige TV-kanaler. Under sejladsen kan
det være svært at få et klart signal.

Vand
Vandet ombord er friskt tankvand. Det er muligt at
drikke vandet, men vi anbefaler, at I køber vand på flaske.

Ventilation
Der findes A/C-ventilation i alle kahytter.

Udflugter
Udflugter annonceres løbende og er afhængig af
tilmelding. Tilmelding foretages ombord på skibet. Priser
varierer fra 10-40 EUR pr. tur.

Jacuzzi
Jacuzzien på soldækket kan frit benyttes. Vi beder dem
venligst om ikke at benytte solcreme eller lignende ved
brug.



Cochem med borgen Reichsburg
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Kahytstyper

Standardkahyt med vindue
På skibet er der 11 standardkahytter med vindue. Disse
kahytter findes på skibets nederste dæk, kaldet
hoveddækket. Kahytten har en størrelse på 16 m².

Standardkahyt med fransk altan
På øverste og mellemste dæk er der fordelt ialt 56
kahytter med fransk balkon. Kahytterne er ca. 16 m².

Suite med fransk balkon
På øverste dæk findes skibets to luksuriøse suiter med
fransk balkon, på ca. 24 m².

Restaurant, lounge og bar

Restauranten tilbyder 3 daglige måltider. Om morgenen
kan gæsterne nyde vores store morgenmadsbuffet. Til
frokost bliver der serveret en 3-retters menu, og til
middagen om aftenen serveres en 4-retters menu. Under
spisningen sejles der som regel, og man kan nyde
udsigten, som passerer forbi de store vinduer. Nyd en
kop kaffe eller en drink i vores bar i panoramasalonen,
Husk Happy Hour inden spisning.

Andre faciliteter

I løbet af dagen kan gæsterne slappe af på soldækket,
enten i skygge eller i solen. Det er også muligt at tage en
tur i fitnessrummet eller snuppe en drink i Spabadet. Der
er gratis Wi-Fi på skibet.



Priser og afgange
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Afrejsedatoer 2023 20.08 / 10.09  - Pris i kr. pr. person i delt kahyt | Mosel og Saar

Dobbeltkahyt hoveddæk
7.198,00 DKK

Dobbeltkahyt mellemste dæk
8.298,00 DKK

Dobbeltkahyt øverste dæk
8.998,00 DKK

Dobbeltkahyt øverste dæk, suite
10.898,00 DKK

Tillæg Singlekahyt: 3.600 kr.

Mulige tilkøb ifm. flodkrydstogtet:

Drikkepakker:

Der tilbydes på MS Leonora 2 forskellige drikkepakker. Begge pakker kan tilkøbes hjemmefra eller kan købes
ombord, til de priser som fremgår herunder.

Drikkepakke 1:
Indeholder 2 x glas til hver middag, ved frokost og aften /
Husets vin, øl, div. vand /
840 kr. pr. person for 7 dage

Drikkepakke 2:
Indeholder drikkevarer ad libitum i tidsrummet 11:00 - 23:00 /
Husets vin - øl - Div. vand /
1.190 kr. pr. person for 7 dage

Udflugterne nævnt i dagsprogrammet kan købes ombord på skibet.



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Flodkrydstogt på 8 dage/ 7 nætters cruise med MS
Leonora

Helpension på skibet

Rejselederservice

Underholdning om bord

Alle passager- og havneafgifter

Transport til og fra skibet

Udflugter - *kan købes på skibet*

Drikkevarer - drikkepakker kan tilkøbes

Servicetillæg (8 euro per person pr. dag)

Personlig rejseforsikring

Reservationsgebyr

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/flodkrydstogter/flodkrydstogt-pa-mosel-og-saar-81989?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/flodkrydstogter/flodkrydstogt-pa-mosel-og-saar-81989%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

