
 

 Cykelcruise med udsigt og indlevelse på Rhinen 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejl og cykel i Alsace med M/S Andante 

Oplev Rhinen på et storslået cykelkrydstogt fra 

Basel til Mainz – eller omvendt 

2015 

Information 
 
 

Booking kode:  CRU-17 Andante 
 
Turnavn:  Cykelkrydstogt ved Rhinen 
 Basel – Mainz eller  

Mainz - Basel 
 
Turtype:  Individuel tur 
 
Varighed:  8 dage 
 
Rejseperiode:  15/8 – 10/10 2015 
 
Startdatoer:  Udvalgte lørdage 
 
Samlet længde:  ca. 245-300 km 
 
Skib:  M/S Andante 
 
Rutekarakteristik:  Let tur 
  
  

Tag på en smuk cykeltur langs Rhinen, som snor sig 

gennem flere europæiske lande. Start turen i Basel og 

oplev områdets skønne natur, historiske kirker og 

slotte, idylliske gamle byer og lækre vine på vej 

gennem både Schweiz, Frankrig og Tyskland til 

afslutningen i Mainz. 
 
 

Dag 1. Ankomst i Basel  

Velkommen til den smukke gamle by Basel i det nordlige Schweiz. Gå en 

tur rundt i de hyggelige gader og nyd byens rige kulturliv. Oplev f.eks. 

Basel Kulturfloss, som hvert år tiltrækker utallige besøgende, el ler tag forbi 

byens smukke kirke, Basel Münster, før ankomst til skibet, som bliver 

liggende i havnen natten over.  

 

Dag 2. Basel – Chalampé, 40 km  

Dagen går med en skøn cykeltur ud i Alsace og med at nyde den franske 

kultur langs den franske del af Rhinen. Ruten leder gennem Ottmarsheim 

og hyggelige små byer i Alsace før den ender i Chalampé, hvor Andante 

allerede ligger og venter. Herfra fortsætter turen ad Rhinen med båd til 

Breisach. 

 

Dag 3. Breisach – Colmar eller Frieburg, 45 eller 70 km 

M/S Andante vil blive liggende i havnen i Breisach, mens I tager på 

opdagelse i området på cykel. Det kan anbefales at tage en tur til Colmar, 

som er kendt for sit sortiment af områdets lækre vine, og den smukke 

arkitektur fra de sidste 600 år. En anden mulighed er, at tage turen den 

anden vej mod det store skovområde Schwarzwald og Frieburg im 

Breisgau med den imponerende gotiske kirke, Freiburger Münster, bygget i 

1230. Giv jer god tid til at opleve både cykelturen og byen, og brug evt. 

muligheden for at tage toget tilbage til Breisach og M/S Andante.  

 

 



 

Dag 4. Breisach – Rhinau, 50 km 

Kør mod Rhinau gennem det smukke landskab, som er formet 

og præget af det floden. Herfra fortsætter turen til vand mod 

Kehl, Strasbourgs tyske naboby, hvor særligt rådhuset, 

cognac-destilleriet og byens vandtårn er en besøg værd.  

 

Dag 5. Gambshiem – Plittersdorf, 40 km 

Dagen starter med en smuk sejltur op ad Rhinen til 

Gambsheim. Fortsæt på cykel til den gamle by Rastatt, som 

har hele to barokslotte at besøge, og videre til Plittersdorf. Tag 

på opdagelse i det lave bjerglandskab eller det nært 

beliggende naturreservat, Rastatter Rheinau, med forgrenede 

floder og store skovområder.  

 

Dag 6. Leimersheim – Speyer, 40 km  

Igen starter dagen med en sejltur op ad floden – denne gang til 

Leimersheim, hvorfra turen fortsætter på cykel til Speyer, som 

er en af Tyskland ældste byer. Både byens domkirke, som er 

på UNESCOs verdensarvsliste, og den skønne hvidvin fra 

lokalområdet Pfalz er et nærmere bekendtskab værd.  

 

Dag 7. Speyer – Heidelberg – Mannheim, 30-60 km  

Start enten med en direkte cykeltur til Mannheim med verdens 

største barokslot, eller slå en krølle på turen til Heidelber, hvor 

Tyskland mest kendte slotsruin befinder sig. Fra Mannheim går 

turen videre med M/S Andante til Mainz, hvor Gutenberg 

havde hjemme, og hvor man i dag bl.a. kan besøge den store 

Skt. Martin Katedral og smukt restaurerede 

bindingsværkshuse i den gamle bydel 

 

Dag 8.  Mainz   

Afrejse efter morgenmaden. 

Om skibet M/S Andante: 
 

M/S Andante er en smukt indrettet og velholdt flodbåd med 

en hyggelig atmosfære og komfortable kahytter.  

 

Ombord på skibet findes også soldæk, cykelparkering, 

restaurant og hyggelige områder at slappe af i. Der i alt 

plads til 96 passagerer, og båden sejler under hollandsk 

flag og kaptajn, måler hele 74,4 m og skyder en topfart på 

8,64 knob svarende til 16 km/t.  

 

Besætningen på M/S Andante tager sig godt af skibets 

gæster med fuld forplejning i form af morgenmad, 

madpakker til turen, eftermiddagskaffe og –te samt et lækre 

3-retters aftensmåltider.  

 

 

 

 

Rejsetype: 
 

Cykelkrydstogt med indkvartering på hyggelig flodbåd. 

 

Turen er en 1-vejs tur med start i Basel og slut i Mainz eller 

omvendt. 
 

Kahytstyper: 
 

På øvre og nedre dæk findes henholdsvis 17 og 29 

kahytter, hvoraf to er enkeltkahytter. De er alle 8-9 m2 store 

med lave senge, fladskærms-tv, privat badeværelse, air 

condition og vinduer, der kan åbnes mod den smukke 

udsigt.  

 

Det kan anbefales at pakke i bagagen i bløde tasker, da 

pladsen til bagage i kahytterne er begrænset. 

 



 

   

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 Rejse og ophold som beskrevet iht. program med 

ophold 8 dage/ 7 nætter i kahyt i valgt kategori 

 Helpension bestående af morgenmad, 

frokostmadpakke, eftermiddagskaffe- og te og 

aftenmåltider med 3-retters menu. 

 Eftermiddagskaffe/te hver dag 

 Velkomstdrink 

 Håndklæder og sengelinned  

 Daglig rengøring af kahytten  

 Passager- og havnegebyrer 

 Daglig briefing om dagens cykeltur 

 Turleder ombord 

 Kort og turmateriale til hver cykeldag (1 pr. kahyt)  

 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Din rejse til/fra Basel og Mainz 

 Transfer til/fra skibets kajplads  

 Parkering  

 Cykelleje (kan tilkøbes) 

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 Drikkevarer 

 Personlig rejseforsikring 

 Specifikke kostønsker på forespørgsel og evt. mod 

betaling af ekstra tillæg  

 

Minimum antal deltagere: 
 

1 person  
 

 
 

 

Cykler: 
 

Rederiets udlejningscykler er turcykler med 7 gear og 

hånd- og/eller fodbremse i Unisex-modeller. Til alle 

rederiets cykler medfølger en cykeltaske. 
 

Endvidere kan lejes el-cykler og forskellige former for 

børnecykler og -udstyr, efterløbercykler og tandem, dog 

kun ved bestilling på forhånd og kun i begrænset antal. 

(Bestilles mindst 2 måneder før afgang). 
 

Det er muligt at medbringe egen cykel, men rederiet 

påtager sig ingen form for ansvar i forbindelse med evt. 

skade, tab eller tyveri af cyklen. 
 

Cykelhjelm er ikke lovpligtig i hverken Schweiz, Frankrig 

eller Tyskland, og hjelme forefindes derfor enten slet ikke 

eller kun i meget begrænset antal på skibet. Man tilrådes 

derfor at medbringe sin egen hjelm. 

 

Rutekarakteristik: 
 

Selv om man her er omgivet af høje bjerge, går cykelturen 

langs med floden, hvor ruten er helt flad og så nem, at alle 

kan klare turen uden særlige forudsætninger. Her er meget 

smukt, hyggeligt og ingen stejle stigninger.  

Afrejsedatoer i 2015: 
 

 

Basel – Mainz: 

22. august – 29. august 

5. september – 12. august 

19. september – 26. september 

3. oktober – 10. oktober 

 

Mainz – Basel: 

5. august – 22.august 

29. august – 5. september 

12. september – 19. september 

26. september – 3. november 

 
 

 



 
 

Priser: 
   

Pris pr. person   

Dobbeltkahyt på øvre dæk DKK 6.800 

Dobbeltkahyt på nedre dæk DKK 6.185 

   

Enkeltkahyt på nedre dæk (begrænset antal) DKK 7.365 

   

Dobbeltkahyt til enkelt person på øvre dæk DKK 9.650 

Dobbeltkahyt til enkelt person på nedre dæk DKK 8.900 

   

Leje af cykel med 7 gear DKK 500 

Leje af el-cykel DKK 1.150 

 
 

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk rejseinformation: 
 

 

Med fly: 

Tæt ved Basel ligger Basel-Mulhouse-Freiburg Lufthavn. Flere flyselskaber har daglige afgange fra Danmark til hertil med en 

direkte flyvetid på 1 time og 45 minutter. Det anbefales dog at finde flybilletter i god tid . 

Til og fra Mainz er Frankfurt Lufthavn den nærmeste mulighed for lufttrafik med flere daglige afgange. Den direkte flyvetid er ca. 

halvanden time og hertil skal lægges en bustur til Mainz på en ekstra times tid.  

  

Med tog: 

Fra Danmark til Basel. Rejsetid: Ca. 9 timer med skift i Hamburg  

Fra Danmark til Mainz. Rejsetid: Ca. 13 timer, evt. med skift i Frankfurt og Wiesbaden.  

 

I egen bil: 

Afstand fra Padborg til Basel: Ca. 976 km. 

Afstand fra Padborg til Mainz: Ca. 685 km. 

 

 

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller 

togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 

 

 

 


