Eventyrslotte, smukke landskaber
og vinmarker omkring

Rhinen

RHINEN
FRA MAINZ TIL KÖLN

På cykel ved Rhinen
Selv romerne værdsatte Rhindalen for 2.000 år
siden - nu er området klassificeret som Unesco
Verdenskulturarv, og med de mange eventyrslotte
og egnens produktion af skønne vine, så er
her et sandt paradis for alle gourmet’er,
romantiske sjæle og naturelskere.

Middelsvær rute –
lette etaper, men også
stigninger undervejs
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Flere strækninger på denne tur går gennem frodige vinmarker, og I
vil have rig mulighed for pauser med vinsmagning.

Dag 1. Ankomst til Mainz/Bodenheim

Velkommen til en mere end 2.000 år gammel by,
der er et besøg værd med en meget smuk gammel
bydel, kirker og udgravninger fra romertiden.

Dag 2. Mainz - Rüdesheim

(ca. 35-45 km)

Første cykeldag fører Jer til den UNESCO Verdenskulturarv-klassificerede Rhindal. I følger bløde bakker med vinmarker, gennem vinbyen Eltville. Rhinen løber blidt gennem landskabet Rheingau, hvor
floden er 800 meter bred og med øer i floden. Nyd
et glas Riesling, som dette område er kendt for. Vi
anbefaler et besøg på det tidligere Cistercienserkloster Eberbach, som dannede kulisse for filmen
”Rosens navn”. I overnatter i Rüdesheim, hvor den
kendte gade Drosselgasse indbyder til vinsmagning
eller blot en hyggelig gåtur. Med et kabeltrukket
tog kan I tage op til Niederwald-monumentet, hvor
I har en pragtfuld udsigt over Rhindalen og ”Bingerhullet”.

Dag 3. Rüdesheim - Boppard

(ca. 46 km)

Inden I når frem til det sagnomspundne Loreley,
køres langs med Rhinen i et område fuld af slotte.

Landsbyen Kaub er kilet ind mellem Rhinens bred
og stejle skifferklipper - anbefales til første stop.
Slottet Gutenfels ligger højt oppe over Rhinen, og
Pfalzgrafenstein ligger ude i floden – begge er
imponerende. I overnatter i vinbyen Boppard, hvor
udsigtspunktet Vierseenblick giver et pragtfuldt vue
over Rhin-sløjfen.

Dag 4. Boppard - Koblenz

(ca. 21 km)
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Information

I kommer til sløjfen Bopparder Hamm og Braubach
med det velbevarede middelalderslot Marksburg. I
kører gennem Lahnstein, forbi sammenløbet af floderne Lahn og Rhinen til Koblenz ved Mosel-flodens
munding. ”Tyske hjørne”, Valgpaladset og Ehrenbreitstein er tre af byens mange seværdigheder.

Turkode:

Dag 5. Koblenz til/ved Remagen

Startdage:

(ca. 46 km)

I kører gennem Andernach og til verdens højest
beliggende koldtvandsgeyser ved helsestedet Bad
Breisig. Videre gennem ”Den gyldne mil”, et område
med et mildt klima, der skaber grundlag for produktion af fremragende vine, frugt og grøntsager.
I følger flodens løb og når Remagen. Hvis I indlægger stop i de utallige vintavernaer, så er det muligt
at sejle de sidste kilometer til Remagen med skib.

Dag 6. Remagen - Köln

Rejseform:
Varighed:
Rejseperiode:

TYS-10
Individuel rejse
7 dage / 6 nætter
23/4- 15/10 2016
Hver dag

SAMLET LÆNGDE: ca. 200-220 km

(ca. 56 km)

Den sidste cykeltur langs med Rhinen fører Jer til
Bonn, Tysklands tidligere regeringsby, og også en
af landets ældste byer. På vej mod Köln cykler I på
en gammel, romersk vej til silhuetten af Kölns domkirke viser vej direkte til byen. Den største domkirke
i gotisk stil i Nordeuropa, Karnevallet og masser af
andre seværdigheder venter bare på at blive udforsket sammen med den lokale ”Kölsch” øl, som er en
af Kölns populæreste ”attraktioner”.
Borgen Katz med
Loreley i baggrunden

© Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/Dominik Ketz

Dag 7. Köln

Afrejse efter morgenmad eller forlængelse med tillægsnætter i den spændende by Köln.

Fuglebækvej 2A, 1. sal
DK - 2770 Kastrup
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk

PÅ CY K E L L A N G S D E N M Æ G T I G E F L O D R H I N E N F R A S K Ø N N E V I N E T I L E T D E J L I G T K R U S Ø L I KÖ L N

Inkluderet i rejsens pris:
 6 nætter på hotel i valgt kategori
 6 x morgenmad
 Daglig bagagetransport mellem hotellerne
 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort
 Service hotline

Ikke inkluderet i rejsens pris:
 Rejsen til og fra Mainz hhv. Köln
 Cykelleje
 Drikkevarer
 Personlig rejseforsikring
 Adgang til museer, attraktioner m.m.
 Evt. færgebilletter

Overnatning:
Der er mulighed for at vælge mellem overnatning i to
indkvarteringskategorier, som begge byder på hyggelige
overnatningssteder.
 I kategori A bor I på komfortable mellemklassehoteller (svarende til 3*-4* standard).
 I kategori B bor I på gode hoteller, kroer og gasthaus,
ofte hyggelige, mindre, familiedrevne steder.
Alle værelser er med eget toilet og bad.

Rejsetype:
Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt med distancer
der gør det muligt at gøre stop undervejs og tage turen i
jeres eget tempo. Cykelturene er ikke guidede, og mellem
start- og slutpunkt er I derfor frie til at følge ruteforslagene
i større eller mindre grad.

Afrejsedatoer i 2016:
Denne tur kan startes hver dag i hele rejseperioden fra 23.
april til og med 15. oktober 2016.

Cykler:
Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 eller 21 gear og
hånd- og/eller fodbremse i unisex-modeller, som alle har en
medfølgende cykeltaske. Endvidere kan der lejes el-cykler,
børnecykler og andet børneudstyr, hvilket dog findes i et
begrænset omfang og derfor skal bestilles i god tid i forvejen.
Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde er
det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af
cyklen.
Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Tyskland, men af
sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og
voksne til at medbringe en hjelm og køre forsigtigt.

Generel information
Praktisk rejseinformation:
Med fly:
Mainz: Nærmeste lufthavn, med direkte flyvning fra
Danmark, er Frankfurt. Det er en flyvetur på ca. halvanden
time, og herfra går toge videre til Mainz på ca. 20 min.
Köln: Flyv fra Köln til Danmark med et enkelt stop
undervejs på 3-5 timer, eller tag et direkte fly fra nabobyen
Düsseldorf, på halvanden time plus en kort togtur på ca.
40 min.
Det også er muligt at bestille tranfer fra Köln til
Mainz/Bodenheim hver lørdag, søndag og mandag kl. 9.
Det tager omkring to og en halv time, og det er muligt at
medbringe sin cykel, men transfer for både passagerer og
cykler skal bestilles i forvejen.
Med tog:
Fra Padborg til Mainz: omkring 8-10 timer med 2-5 skift
på vejen
Köln til Padborg: omkring 9-12 timer med 2-4 skift på
vejen
I egen bil:
Padborg – Mainz: ca. 690 km
Padborg – Köln: ca. 600 km

 Cykelturene er uden guide.
 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede
ruter og mulige omveje.
 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og
gøre det muligt ikke at fare vild på ruten.
 Overnatningerne på turen vil foregå på komfortable 3*-4*
hoteller med private faciliteter og god placering.

Priser:

Kategori A

2016

Kategori B

23/4 – 13/5
og
28/8– 15/10

14/5 – 27/8

23/4 – 13/5
og
28/8– 15/10

14/5 – 27/8

4.450

4.650

4.150

4.350

Pris pr. person i dobbeltværelse

DKK

Tillæg for ophold i enkeltværelse

DKK

1.300

1.185

Halvpension

DKK

1.275

1.275

Leje af cykel 7/21 gear

DKK

525

Leje af el-cykel

DKK

1.350

Ekstra overnatninger

Dobbeltvær.

Enkeltvær.

Dobbeltvær.

Enkeltvær.

Ekstra overnatning i Mainz

DKK

485

745

450

695

Ekstra overnatning i Köln

DKK

485

720

485

720

Ekstra overnatning i Koblenz

DKK

490

650

400

630

Transfer Köln - Mainz
pr. person inkl. egen cykel

DKK

345

Alle priser er angivet pr. person.

Grupperabat:
5% ved mindst 8 personer

Børnerabat:
Børn under 4 år:
Børn 4-12 år:
Børn/Voksne 13-99 år:

Gratis i dobbeltværelse med 2 fuldt betalende voksne
30% rabat i dobbeltværelse med 2 fuldt betalende voksne
10% rabat i dobbeltværelse med 2 fuldt betalende voksne

