
Dagsprogram 

Dag 1. Fra Strasbourg til Mannheim 
Efter ankomst til Strasbourg er der kl. 17.00 påmønstring på skibet. Efter du er blev indkvarteret i din kahyt, vil der være 
underholdning i skibets restaurant. Kl. 19 vil skibet rette kurs mod Mannheim. 

Dag 2. Mannheim - Heidelberg - Rüdesheim 
Tidligt om morgenen ankommer skibet til Mannheim. Her kan du deltage i en udflugt til den fantastiske by, Heidelberg 
(ca. EUR 71,00). Første stop på turen er ved det storslåede Heidelberg Slot, hvor du kan beundre datidens imponerende 
ingeniør- og byggekundskaber. Fra slottets terrasse er der en enestående udsigt over Heidelberg og Neckarfloden. 
Herefter er der byrundtur, som tager sin begyndelse på Neckarmunzplatz. Heidelberg er en universitetsby, hvilket de 
mange unge mennesker og det summende liv i bybilledet bevidner. På turen ser du bl.a. Alte Brücke, som i 1945 blev 
sprunget i luften af tyskerne selv, men som allerede i 1947 blev genopbygget, samt helligåndskirken, som det tog over ét 
århundrede at få færdig, og som også har fungeret som militærhospital. Om eftermiddagen sejler skibet videre ad 
Neckar og Rhinen og ankommer til Rüdesheim om aftenen. Du vil have fri resten af aftenen. Du kan bl.a. besøge den 
berømte Drosselgasse med de mange vinhuse og dansebarer. 

Dag 3. Fra Rüdesheim til Cochem 
Denne morgen kan du deltage i en spændende udflugt til Rüdesheims vinmarker inkl. vinsmagning (ca. EUR 38,00). 
Udflugten starter med en flot tur gennem vinmarkerne med minitog, hvor du også hører og lærer om vinfremstilling. 
Toget stopper ved en historisk vinkælder, hvor der er smagning af tre gode vine. Herefter er der besøg i Siegfrieds 
Mechanisches Musikkabinett, som er et imponerende museum over selvspillende musikinstrumenter. I løbet af 
eftermiddagen kan du nyde en fantastisk sejltur gennem Rhindalen, hvor middelalderborge, vinbyer og skråninger med 
vinstokke præger scenarierne. I løbet af aftenen ankommer skibet til en af Tysklands absolut smukkeste byer. Cochem er 
indbegrebet af Moselidyl med bindingsværkshuse, brostensbelagte gader, en historisk bymur og solbeskinnede pladser 
med cafeer og vinhuse. Tronende højt over byen og omringet af vinmarker ligger slottet Reichenburg som en ensom 
majestæt. Der vil være underholdning på skibet.  

Dag 4. Fra Cochem til Trier 
Denne morgen kan du deltage i en guidet rundvisning på slottet Reichenburg (ca. EUR 27,00). Du vil bl.a. se de rigt 
udsmykkede værelser, adelige stuer og ikke mindst imponerende udsigter over Cochem, Mosel og de endeløse 
vinmarker. Turen til slottet er med minibus. Du returnerer til skibet til fods. Om eftermiddagen vil skibet sætte kurs mod 
Trier. Du vil tilbringe resten af dagen på skibet. Aftenen byder på en god middag og underholdning. 

Dag 5. Fra Trier til Remich 
Skibet er nået frem til Karl Marx’ fødeby, Trier. Om morgenen kan du deltage i en udflugt i Tysklands ældste by (ca. EUR 
60,00). Triers historiske centrum er som et stort open air-museum med imponerende bygningsværker fra romertiden og 
middelalderen og ikke mindst den flotte byport, Porta Nigra. På turen ser du bl.a. amfiteateret, de romerske bade og den 
flotte St. Peter Katedral, som er den ældste biskopkirke i Tyskland. Om eftermiddagen sættes kursen mod Remich, og du 
vil bl.a. sejle på floderne Saar og Mosel. Aftenen står på god middag og underholdning. 

Dag 6. Remich 
Denne dag byder på 2 udflugter. I Remich, en yndig lille by som smyger sig langs Mosels bredder, kan du om morgenen 
besøge en af områdets mest charmerende og ældste vingårde, hvor der bl.a. fremstilles en fantastisk mousserende vin, 
som du naturligvis også smager (ca. EUR 38,00). Om eftermiddagen er Luxembourgs hovedstad, byen med samme navn 
som landet, på programmet. På en spændende byrundtur (ca. EUR 71,00) oplever du bl.a. Place des Armes, Place de la 
Constitution, Corniche, den gamle bydel, Grand Ducal Palace udefra og Place Guillaume II. Der vil være tid på egen hånd, 
inden turen går tilbage til skibet i Remich. Denne aften er der en festlig gallamiddag med musik og underholdning. 

Dag 7. Remich til Strasbourg  
Efter morgenmad ombord er det kl. 9.00 tid til at tage afsked med skibet og dets fantastiske personale i Remich. 
Bustransport til Strasbourg.   


