
 6 DAGE FRA 7.995,-

NYTÅRS-
AFTEN MED

ALL 
INCLUSIVE 

AFREJSE PRIS
 28. december 7.995,- 

Prisen er pr. pers. i kabine

Tillæg for enkeltværelse/-kabine 2.100,-
Tillæg for A-kabine (øvre dæk) 900,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü  Med skib Strasbourg - St. Goar -  

Rüdesheim - Mannheim - Heidelberg - 
Speyer - Strasbourg

ü  3 overnatninger på  
CroisiEurope flodskib

ü  2 overnatninger i Tyskland  
(ud- og hjemrejse)

ü 1 x velkomstdrink
ü 5 x morgenbuffet
ü 2 x frokost/lunch ombord
ü 1 x aftensmad ombord
ü 1 x aftensmad i Rüdesheim
ü 1 x nytårsarrangement ombord
ü All Inclusive ombord
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 3 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü 2 x aftensmad i Tyskland
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

ALL INCLUSIVE OMBORD
Til frokost og aftensmad: øl, vand og 
skibets vine. Fra baren: øl, vand og dagens 
vine samt kaffe, te, drinks m.m. i tidsrum-
met kl. 11:00-24:00.

Se mere: nillesrejser.dk/rhfn

6 dage

Festligt nytårs-flodkrydstogt med All Inclusive ombord
Det bliver et brag af en nytårsaften, når vi skyder nytåret ind på Rhinen. Læn dig tilbage 
og nyd det smukke syn fra søsiden ombord på et komfortabelt flodkrydstogtsskib. 

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted, frokost i 
Neumünster og overnatning ved Göttingen.

DAG 2
Frokost ved Baden-Baden. I Strasbourg 
går vi ombord på skibet og rederiet byder 
på velkomstdrink. Sejladsen begynder, og 
vi passerer de største sluser på Rhinen ved 
Iffenzheim og Gambsheim. Senere nyder vi 
en dejlig middag.

DAG 3
Næste morgen ankommer vi til St. Goar. Vi 
får morgenbuffet og frokost ombord og nyder 
udsigten, mens vi sejler på den smukkeste 
del af Rhinen til vinbyen, Rüdesheim. Her 
snor Rhinen sig gennem landskaber forbi 
vinmarker, majestætiske slotte, ruiner og den 
berømte Loreley-klippe. På en byrundtur 
besøger vi charmerende Rüdesheim og 
spiser middag på en af byens hyggelige 
restauranter. 

DAG 4
I løbet af natten sejler vi til Mannheim. Der 
er udflugt til den flotte gamle universitetsby, 
Heidelberg, hvor slottet knejser over byen. 
Vi sejler videre til Speyer, der er Tysklands 
største domkirke. Om aftenen venter en flot 
nytårsmiddag med drikkevarer efterfulgt 
af hygge og samvær. Ved midnat fejrer vi 
nytåret med et glas champagne.

DAG 5
I løbet af natten sejler vi til Strasbourg og 
spiser morgenbuffet ombord. Efter morgen-
maden går vi fra borde og kører en byrundtur 
i Strasbourg. På turen mod Tyskland er der 
pause ved sluserne i Gambsheim, inden 
vi kører forbi Karlsruhe og Frankfurt til 
overnatning syd for Kassel.

DAG 6
Forbi Hamburg, indkøbspause ved Fleggaard 
og frokostbuffet i Rødekro.

Nytår Rhinen flodkrydstogt 


