
TYSKLAND 5756  TYSKLAND

 6 DAGE FRA 4.495

Hotel Felsenkeller (HF)
Hotel Felsenkeller har en dejlig 
afslappet atmosfære og ligger 
centralt midt i byen ved svæveba-
nen op til Niederwald Denkmal og 
tæt ved Drosselgasse. Værtsparret 
sætter en ære i, at gæsterne har 
det godt og hygger sig. Værelserne 
er fine med bad og toilet, telefon 
og TV. Hotellet har elevator fra 1. 
sal og solterrasse med servering. 
Forplejningen er god. Om morgenen 
er der en righoldig buffet, og om 

aftenen serveres en 3-retters menu. 
www.felsenkeller-ruedesheim.de

Hotel Trapp (HT)
På Hotel Trapp tager familien Brühl 
imod dig med åbne arme. Det lille, 
hyggelige hotel har den helt rigtige 
beliggenhed centralt i Rüdesheim 
tæt ved torvet og den historiske 
Drosselgasse. Fruen på hotellet er 
kendt for at samle på ænder i alle 
afskygninger. Mere end tusinde 
ænder ses omkring hotellet i alle 
afkroge og er med til at give en helt 
speciel oplevelse. Hotellet råder 
bl.a. over elevator og reception og 
værelserne er lyse og moderne med 
bad og toilet, TV og telefon samt 
køleskab. Forplejningen er særdeles 
god. Om morgenen er der righoldig 
buffet, og om aftenen serveres en 
lækker 3-retters menu.  
www.ruedesheim-trapp.com

Livsglæde og 
rhinromantik 
i vinbyen 
Rüdesheim
Rüdesheim er ideel for en vellykket ferie  
og byder på en dejlig promenade langs 
Rhinen med livlig skibstrafik. Langs  
bredderne rejser vinmarkerne sig til 
begge sider, og der er gode muligheder 
for vandreture i de smukke omgivelser. 
Om aftenen mødes lokale og besøgende 
i hjertet af Rüdesheims gamle bydel i 
en af Tysklands mest berømte gader: 
Drosselgasse. Her er der fyldt med  
hyggelige og stemningsfulde bevært -
ninger med musik og dans.

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, indkøbspause ved 
Otto Duborg, frokost i Neumünster og overnatning i 
Göttingen. Forbi Frankfurt og ankomst til Rüdesheim 
ved middagstid. 

UDFLUGTER
Køretur langs Rhinen og sejltur på Rhinen 
– heldagstur
Vi kører langs Rhinen til en af Tysklands smukkeste 
byer Koblenz. Efter besøg på Deutsches Eck, hvor 
Rhinen og Mosel fletter sammen, tager vi en af 
verdens mest moderne svævebaner fra Koblenz over 
Rhinen til borgen Burg Ehrenbreitstein. Vi fortsætter 
til Sankt Goar og sejler på Rhinens allerskønneste 
strækning tilbage til Rüdesheim. Der vil være mulig-
hed for at spise frokost ombord. På sejlturen passerer 
vi Loreley-klippen og flere af Rhinens seværdigheder.

Mainz – halvdagstur
Vi kører til Mainz ved Main-flodens udløb i Rhinen. 
Byen er kendt for den majestætiske domkirke, som i 
mere end 1000 år har domineret bybilledet, og ikke 
mindst for Gutenbergs bogtrykkerkunst. Der bliver 
tid på egen hånd til at gå på opdagelse i byens små, 
livlige gågader og krogede stræder eller nyde noget af 
byens spændende kulturliv.

Loreley – Kl. Hildegard – Niederwalddenkmal 
– halvdagstur 
Vi kører langs Rhinen på den allerflotteste strækning 
til Loreley-klippen, hvorfra der er en enestående 
udsigt over Rhinen og Rhindalen. Vi fortsætter til 
Kloster Hildegard, som stadig er et fungerende 
kloster. Udover at besøge klosteret og kirken har 
man mulighed for at købe stedets vin, økologiske 
produkter samt kunsthåndværk. Turen går videre til 
Niederwalddenkmal, hvorfra der er en enestående 
udsigt over Rhinen og Rüdesheim. Herfra er der mu-
lighed for at tage svævebanen hen over vinmarkerne 
til Rüdesheim.

Vinbondebesøg
Vi arrangerer et besøg hos en lokal vinbonde. I hygge-
lige omgivelser får vi smagsprøver og information om 
rhinsk-vinene.

Musik- og danseaften i Drosselgasse
Under opholdet arrangeres en hyggeaften med musik, 
sang og dans i den berømte Drosselgasse.

Rüdesheim vinfest (11. august)
Torvet i Rüdesheim er fyldt med boder, hvor de lokale 
vinbønder præsenterer deres produkter. Fra scenen er 
der musik og anden underholdning. Fri entré.

Rhinen i Flammer
’Rhinen i Flammer’ er et af de mest betagende 
arrangementer ved Rhinen. I en konvoj af illuminerede 
passagerbåde glider vi langsomt på floden mellem 
Trechtingshausen og Rüdesheim eller fra Rüdesheim 
til Sankt Goarshausen. Overalt langs bredden er 
borge og huse belyst, og det ene fyrværkeri afløser 
det andet. Middag ombord. En oplevelse i særklasse. 
Sejlturen koster pr. person DKK 580 (juli-sept.) og 
DKK 660 (august) og skal bestilles ved tilmelding.

HJEMREJSE
Tidlig morgenmad og hjemkørsel ad samme rute 
som på udturen. Middag på Lüneborg Hede syd for 
Hamburg.

Rhinen – Rüdesheim

Vi tager svævebanen fra 
Koblenz over Rhinen til  
borgen Burg Ehrenbreitstein

I Rüdesheim findes  
et utal af vinbarer

BUSREJSE • 6 DAGE

AFREJSEDATO HOTEL RUTE PRIS

1. juli  
(Rhinen i flammer)

HF 4F 4.595

1. juli  
(Rhinen i flammer)

HT 4F 4.695

5. august  
(Rhinen i flammer)

HF 4F 4.595

5. august  
(Rhinen i flammer)

HT 4F 4.695

11. august (vinfest) HT 4F 4.495
9. september 

(Rhinen i flammer)
HF 4F 4.595

16. september  
(Rhinen i flammer)

HF 4F 4.595

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 650
Rabat for 3. person på værelse 420

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 4 overnatninger på bedste beliggenhed i 

Rüdesheim
• 1 overnatning ved Göttingen
• 5 x morgenmad
• 5 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer, sejlture, svævebane og 

vinbondebesøg
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Sejltur på Rhinen ca. EUR 10. 
Vinbondebesøg ca. EUR 8. Svævebanetur 
(Niederwalddenkmal) enkelt ca. EUR 6. 
Svævebanetur og adgang til Burg Ehrenbreitstein 
ca. EUR 11,50. 

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Frankfurt (gns.): juli-sept. 20°-24°

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/RHI


