
Flodkrydstogt til julemarkeder
i Tyskland

Flodkrydstogt til julemarkeder
i Tyskland

3.195,-
Fra-pris pr. person i kr.

5 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

Tag en pause fra julens normale stress og jag! Tyske
julemarkeder er legendariske for deres helt unikke udsmykning
og stemning. Tag med på vores juleflodkrydstogt på floden Mosel
og oplev julemarkederne i Koblenz og 3 hyggelige vinbyer. Her
venter fantastisk og hyggelig julestemning, hvor byernes mange
smukke bygninger fra den sene middelalder danner en
spektakulær ramme om de fascinerende julemarkeder.
I skal opleve markederne i de absolut mest populære byperler
langs Mosel: Cochem, Traben-Trarbach og Bernkastel-Kues.
Læg hertil Koblenz, der med sit eget historiske julemarked i
Altstadt og et levende forretningsliv giver jer en unik mulighed for
også mere traditionel juleshopping. Nyd den ægte julestemning i
en af Tysklands mest pittoreske områder.

Bemærk!
Afg. 24.11 & 02.12 går fra Koblenz til Bernkastel Kues. På afg.
28.11 & 06.12 'vendes' ruten med start i Bernkastel-Kues og
afslutning i Koblenz.
BENNS kan arrangere togtransport fra Danmark til Koblenz via

Oplev 4 berømte julemarkeder: Koblenz, Cochem,
Traben Trarbach & Bernkastel Kues

Helpension & Gratis WiFi ombord

Dansk Cruise Manager & dansktalende personale
ombord
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Hamborg. Tal med os om mulighederne.



Dagsprogram
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Dag 1: Check-in på skibet,
Koblenz
I kan gå ombord på M/S Leonora ved 16.00 tiden. I bliver
budt velkommen og indkvarteres i jeres valgte kahyt. På
et nærmere angivet tidspunkt bliver I budt velkommen af
skibets Cruise Manager i loungen, og her vil
sikkerhedsprocedurer og praktiske informationer
ombord blive gennemgået.

Ankommer I tidligere på dagen er der mulighed for at
aflægge julemarkedet i Koblenz et besøg, ligesom man
måske med fordel kan juleshoppe i byens lange gågade.

Julemarked i Koblenz
Det romantiske juleparadis i den maleriske gamle bydel,
Altstadt, i Koblenz nær Deutsches Eck imponerer med
sine 100 julefestlige boder på steder lige fra Am Plan og
Liebfrauenkirken til Jesuitenplatz, Rathausplatz,
Münzplatz, Sternenmarkt og Willi-Hörter Platz.
Julekalenderen, som man kan nyde synet af på det

barokke rådhus' 24 kviste, er ganske bjergtagende. I
rådhusets indre gård fortryller friluftskoncerten
"Christmas Vocal" med julesange og -salmer fra hele
verden.

I kan komme rundt på julemarkedet med gratis
rundvisninger eller med en romantisk tur i hestevogn
mellem Rhinen og Mosel, hvor et glas dampende
Glühwein mellem hænderne hjælper til at holde den
indre og ydre varme. Ved Liebfrauenkirche beundres en
verden af kunsthåndværkere, glaspustere, sæbekogere,
kunstsmede, træskærere og smykkemagere. Alt
produceres lige for øjnene af jer. Kan I holde længe ud, så
venter flere oplevelser med 'Star Shopping" frem til
midnat.

I overnatter på skibet i Koblenz, inden der er afgang for
flodkrydstogtet i morgen tidlig.

Dag 2: Cochem



Et glas Glühwein hører med til et julemarked i Tyskland
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?Skibet sejler fra Koblenz mod Cochem tidligt næste
morgen kl. 07.00 med ankomst til Cochems juleklædte
by kl. 14.00. Denne lille Moselby viser sig fra sin mest
charmerende side her i den mørke tid, hvor borgen
Reichsburg, højt beliggende på en klippetop bag byen, er
romantisk oplyst.

Cochems flodpromenade indbyder til en spadseretur, og
de smukke bindingsværkshuse i de smalle
brostensbelagte stræder danner en flot ramme om
julemarkedets små boder, i blandt hvilke eftermiddagen
tilbringes.

Her er alt, hvad I kan ønske jer af julepynt, legetøj,
julebagværk, ristede pølser, glühwein og kaffe.

Inden middagen denne aften er der 'Velkomst Cocktail
Party' i skibets loungebar med præsentation af skibets
officerer. Skibets besætning byder på velkomstdrink og
kanapéer.

Julemarked i Cochem
Året rundt er Cochem med de smukke
bindingsværkshuse og den majestætiske borg
Reichsburg tronende over byen et besøg værd, men
julemarkedet som holdes fra slutningen af november
tilfører stedet en helt ny dimension. Byen omdannes til et
veritabelt 'Winter Wonderland' med et utal af juleboder,
juledækkede pladser m.m.
Tidl. var markedet kun på to pladser i byen men fra 2020
er markedet udvidet med flere små, romantiske steder i
byens Altstadt. På den måde er hele byen involveret,
hvilket giver en mere holistisk juleoplevelse. Tag med på

en af de gratis rundvisninger i byen.

Ny belysning langs med flodpromenaden er med til at
gøre oplevelsen endnu mere magisk, og de mange åbne
ildsteder/fakler giver et vidunderligt flashback til
Middelalderen. Alle - store som små - lader sig fortrylle af
dette spektakel.

Som en nyhed i år er det tidl. Adventstelt erstattet af et
'Gläsernes Zelt', et glastelt/-pavillon, hvor man kan nyde
diverse kulinariske julegodter, mens man har udsigt til
dels juleudsmykningen og dels til den mørke nat
ovenover.

Skibet ligger i Cochem natten over.

Dag 3: Cochem - Traben
Trarbach
M/S Leonora forlader Cochem tidlig morgen kl. 07.00.
Nyd evt. synet af den oplyste by, mens morgenmaden
indtages. Den rolige sejlads fortsætter ad Mosel frem
mod endnu en smuk vinby, Traben-Trarbach, som I når
frem til om eftermiddagen kl. 14.00.

Traben Trarbach er en lille by midt i Moseldalen i
delstaten Rheinland-Pfalz. Byen har været forenet med
en bro over Mosel siden 1898 og med dens
omkringliggende områder har byen mere end 6.000



Julelys i de små øjne
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indbyggere. Brande hærgede Trarbach i 1858 og Traben i
1879, hvorefter byen blev genopbygget i jugendstil. I dag
har byen den største koncentration af
jugendstilsbygninger i Tyskland. Det er lidt spektakulært
og anderledes ift. andre vinbyer.

En af byens helt store attraktioner er de mange store
vinkældre, bygget i det 18. århundrede. De er de sidste 5
år blevet et sandt tilløbsstykke året rundt, men især ifm.
julemarkedet, hvor man har indrettet dem til rene
julestuer med hyggelige små caféer og et udvalg af boder,
der tilbyder lokale "julegaver" af meget høj kvalitet.

Nyd det smukke julemarked i Traben-Trarbach. Der er
rigelig tid til det.

Julemarked i Traben-Trarbach
Julemarkedet i Traben-Trarbach er helt anderledes end i
Cochem. Julen er naturligvis i centrum, men her foregår
mange af aktiviteterne under jorden. I de
veltempererede tidligere vinkældre under jorden i
Traben-Trarbach præsenterer kunsthåndværkere fra
Mosel, Eifel, Hunsrück og Rhin-området deres kunst.

Oplev dekorative artikler af høj kvalitet, produkter til vin
og wellness, antikviteter samt kreativt smykke- og
modedesign i romantisk julestemningsfuldt oplyste
omgivelser. Læg hertil nydelsen af den vidunderlige
Mosel-vin. Det stemningsfyldte netværk af historiske
vinkældre kan kun imponere med kulturelle,
traditionsrige og musikalske højdepunkter. En
usædvanlig oplevelse.

OBS!! På de 2 afgange startende i Bernkastel er
julemarkedet i Traben-Trarbach lukket (kun åbent
fredag til søndag), derfor kører vi gæsterne til det store
julemarked i Trier (inkl. i turen)

Skibet ligger natten over i Traben-Trarbach.

Dag 4: Traben Trarbach -
Bernkastel-Kues
?M/S Leonora sejler fra Traben-Trarbach under
morgenmaden kl. 08.00 og fortsætter den korte tur på 5
timer mod Mosels perle, vinbyen over dem alle,
Bernkastel-Kues, som I når frem til over middag kl. 13.00.

?Julemarkedet i Bernkastel-Kues er noget helt specielt. Så
snart man har passeret St. Michaels broen, går man ind i
en ren eventyrby. Der er ikke meget, der slår
Bernkastel-Kues, når det drejer sig om julestemning og
julemarkeder. Byens marked er præmieret som et af
Tysklands smukkeste - ikke mindst på grund af byens
mange bygninger fra den sene middelalder. En helt særlig
oplevelse er i vente her.

I har masser af tid til at opleve den juleeventyrlige
stemning i Bernkastel-Kues. Skibet ligger ved kajen
natten over. Det er jeres sidste nat ombord på skibet.
Nyd den gode mad med en god flaske rødvin eller hvidvin
og lad de foregående dages smukke oplevelser



Julemarked i Bernkastel-Kues
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bundfælde sig. Nyd evt. synet af den oplyste by fra
skibets øverste dæk.

Julemarked i Bernkastel-Kues
På pladserne og i de smalle stræder i den gamle bydel
med de historiske bindingsværkshuse og det vidunderligt
smukke rådhus breder julemarkedet sig med en helt
særlig romantisk feststemning. En kæmpestor
julekalender, Traditionelt kunsthåndværk,
fakkelsvømningen i Mosel med følgeskab af julemanden i
båd og Nikolaus-rundvisninger er andre højdepunkter.

Dag 5: Bernkastel-Kues |
Flodkrydstogtet ender
Et uforglemmeligt flodkrydstogt er til ende for denne
gang. I nyder morgenmaden for sidste gang og forlader
M/S Leonora i løbet af formiddagen. Hjemrejsen mod
Danmark kan begynde.

OBS! BENNS kan være behjælpelig med togrejse hjem til
Danmark. Hør nærmere om mulighederne. Der afgår tog
fra Wittlich 20 km. fra Bernkastel-Kues mod Koblenz. En
togtur på ca. 1. times varighed. I kommer til Wittlich fra
Bernkastel Kues med taxi. Det tager ca. 25 min.

Fremme i Koblenz går der tog mod Danmark via
Hamborg. Hør os nærmere om mulighederne.

M/S 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

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

Baren
Baren er åben fra kl. 09.00 til 24.00 eller senere. Købte



De tyske julemarkeder er spækket med hygge og atmosfære
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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. Ingen fjernbetjening.

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.

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



Bjergene omkring Mosel ligger nøgne hen på denne tid af året - men stadig smukke
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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 2022: 24.11 / 28.11 / 02.12 / 06.12  - Pris i kr. pr. person | Samme pris på alle
afgange

Kahyt, hoveddæk
3.345,00 DKK

Kahyt, mellemste dæk
3.715,00 DKK

Kahyt, øverste dæk
4.095,00 DKK

Suite, øverste dæk
6.195,00 DKK

Tillæg for enkeltkahyt: Kr. 1.875,-

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 glas til hvert måltid, frokost og aften /
Husets vin, øl, div. vand /
400 kr. pr. person for 4 dage

Drikkepakke 2:
Indeholder drikkevarer ad libitum i tidsrummet 11:00 - 23:00 /
Husets vin - øl - Div. vand /
600 kr. pr. person for 4 dage



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                

5dage/ 4 nætter på skibet MS Leonora

Dansktalende personale ombord

Helpension ombord på skibet

Velkomst Cocktail Party om aftenen på dag 2.

Underholdning ombord

Alle kahytter er udvendige med vindue, bad/toilet,
hårtørrer og A/C

Alle havne- og passagerafgifter

De fleste drikkevarer ombord

Transporten til og fra skibet

Servicetillæg (8 euro pr. person pr. dag)

Reservationsgebyr

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/flodkrydstogter/flodkrydstogt-julemarkeder-83437?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/flodkrydstogter/flodkrydstogt-julemarkeder-83437%3E

