
 
 
  
Dagsprogram 
Dag 1, lördag: På väg mot äventyret 
Malmö - Göttingen: Vi åker genom Danmark till Rödby och tar färjan över till Puttgarden. Framåt kvällen når 
Göttingen och bekväma Hotel Astoria som dukar för middag, ca 65 mil. 

Dag 2, söndag: Besök i Köln 
Göttingen - ombordstigning i Bonn - Andernach: I dag åker vi mot Köln för ett besök där vi bland annat 
beundrar den vackra Kölnerdomen, en av Europas största katedraler. Vi fortsätter sedan till Bonn där vi under 
eftermiddagen går ombord på vårt bekväma flodkryssningsfartyg MS Rigoletto, ca 33 mil. Medan vår kapten styr 
ut på floden Rhen gör vi oss hemmastadda och på kvällen äter vi middag medan vi färdas mot en av Tysklands 
äldsta städer, Andernach, där vi lägger till för natten. 

Dag 3, måndag: Sägenomspunna Lorelei 
Andernach - Rüdesheim: I gryningen lämnar vi Andernach för att vid frukost passera tyska hörnet. Romantiska 
Rhen sägs vara Europas vackraste flod och i dag kan du se fram emot en av resans höjdpunkter, nämligen 
kryssningen förbi Koblenz och Lahnstein till den sägenomspunna Loreleiklippan som ligger vackert inbäddad 
bland vinodlingarna. Under eftermiddagen når vi vackra Rüdesheim. 

Dag 4, tisdag: Härliga Moseldalen 
Rüdesheim - Cochem: Tidigt på morgonen vänder kaptenen vårt flytande hotell och vår kryssning fortsätter. 
Floden kantas av mängder av borgar, slott och ruiner som minner om den tid då Rhen var en av Europas 
viktigaste handelsvägar. Under morgonen når vi Koblenz och Deutsches Eck där floderna Rhen och Mosel möts. 
Förmiddagen spenderar vi i den 2 000-åriga staden Koblenz som vuxit fram ur ett romerskt läger. Efter lunch 
följer vi den slingrande floden Mosel till dagens mål som är Cochem, dit vi når vi under kvällen. 

Dag 5, onsdag: Charmiga Cochem 
Cochem - Andernach: Vid lunchtid lättar båten ankare och vi har ännu en härlig kryssning framför oss då vi 
färdas genom Mosels största vinodlingsområde. Vår sista kväll ombord samlas vi i fartygets restaurang för en 
festlig avskedsmiddag och vi ligger still i Andernach över natten. 

Dag 6, torsdag: Vi går iland 
Andernach - landstigning i Bonn - Bremen: Tidigt på morgonen seglar vi mot Bonn och efter frukost har det 
blivit dags att lämna båten och gå iland. Vi fortsätter sedan vidare med buss till Bremen där vi checkar in 
moderna Intercity Hotel i centrum, ca 34 mil. Följ gärna med på en intressant stadspromenad i hansestaden 
Bremen. 

Dag 7, fredag: Vi lämnar Bremen 
Bremen - Malmö: Vi reser norrut och når snart Lübeck där vi gör ett stopp innan vi fortsätter till Puttgarden och 
den väntande färjan. Från Rödby går resans sista mil genom Danmark via Öresundsbron till Malmö, dit vi 
anländer ca kl 20.00, ca 47 mil. 

 

 

 

 



UTFLYKTSPAKET 
 
Pris 1 160:- (ordinarie pris 1 290:-) 

 

Upplev mer! Beställ utflyktspaketet före din resa. Förutom rabatt får du poäng i Poängjakten. 

Upptäck historiska Köln 
Grundad redan av romarna under namnet Colonia Agrippina är Köln en av Tysklands äldsta städer och 
förvånansvärt mycket har bevarats från gamla tider. Vi gör en liten promenad och upptäcker Gamla stan. Den 
mäktiga Kölnerdomen skänker besökaren minnen för livet! 

Ingår i resans pris. 

Niederwald & Weingut Magdalenenhof 
Ovanför Rüdesheim finns det imponerande monumentet Germania, rest till minne av Tysklands enande 1871. 
Uppifrån terrassen har vi en fenomenal utsikt över Rüdesheim och Rhendalen. Vi besöker också vingodset 
Magdalenenhof för att lära oss mer om traktens viner. Vi rundar av med en trevlig vinprovning där vi får njuta 
av goda Rheingauviner. 

Pris ca 365:- 

Intressanta Koblenz 
I Koblenz ger vi oss ut på en promenad som bland annat går till den berömda landtungan Deutches Eck där 
floden Rhen möter Mosel. Vi ser även den romanska Castorkyrkan och mycket annat som gör Koblenz till en 
intressant stad. När vi avslutat promenaden i centrum finns också tid för lite shopping. 

Pris ca 205:- 

Borgen Reichburg i Cochem 
Vi tar oss högt upp över staden till Cochems vackra borg, Reichburg, där du har en fantastisk utsikt över 
vinodlingar och Moseldalen. Vi får en guidad tur och imponeras av spännande historia. 

Pris ca 285:- 

Hansestaden Bremen 
I den gamla hansestaden Bremen promenerar vi bland annat till Marktplatz, Petridomen och den kända statyn 
av Bröderna Grimms sagogestalter Stadsmusikanterna i Bremen. Vi njuter även av atmosfären i det gamla 
idylliska Schnoorkvarteret med sina kullerstensgator, guldsmedsaffärer och konstgallerier. Vi avslutar med 
middag på historiska Rådhuskällaren eller annan trevlig restaurang. 

Pris inkl middag ca 435:- 

 

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar, felskrivningar och slutförsäljning. 

 

 

För bokning och information 

Kontakta din närmaste Lingmerths Resebyrå www.lingmerths.se/kontakt 

 

http://www.lingmerths.se/kontakt
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