
 

 Berømte vine, råhygge og smukke landskaber 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information 
 
 
Bookingkode:  CRU8-PAT 
 
Turnavn:  Cykelkrydstogt ved Mosel 
 Koblenz - Saarburg eller 
 Saarburg - Koblenz 
 
Turtype:  Individuel tur 
 
Varighed:  8 dage 
 
Startdatoer:  2/4 – 8/10 2016 
 
Startdage:  Udvalgte lørdage 
 
Samlet længde:  ca. 190 - 235 km 
 
Skib:  M/S Patria 
 
Rutekarakteristik:  Let tur 
 
 
 
  

Cykelkrydstogt ved Mosel og Saar 

Tag med på et cykelkrydstogt, som følger floderne 
Mosel og Saar, der slynger sig smukt gennem 
fascinerende landskaber med eventyrslotte og 
maleriske bindingsværksbyer. Egnen har været en 
attraktion i sig selv i mere end 2000 år og er berømt for 
sine skønne vine. 
 
Dag 1.  Ankomst i Koblenz  
Velkommen ombord på M/S Patria, som vil være jeres flydende hotel på 
hele turen. Besætningen vil give en introduktion til skibet og byen Koblenz, 
som ligger på Rhinens vestlige bred, hvor floden flyder sammen med 
Mosel. Tag ud og se sammenfletningen, hvor der også står en 37 meter høj 
rytterstatue af Wilhelm 1., eller gå på opdagelse i byen. I kan checke ind på 
skibet fra kl. 16.00. 
 
Dag 2.  Sejle Koblenz – Alken  + cykle til Moselkern og Cochem, 27 km 
Fra morgenstunden går turen med båd til Alken, hvor cykelturen starter. I 
cykler via Moselkern videre til den hyggelige lille by Cochem, der er fuld af 
mange fine bindingsværkshuse, hyggelige gader og en malerisk bykerne. 
 
Dag 3. Cochem – Zell am Mosel, 35 km 
Dagens cykeltur fører i første omgang til Beilstein, hvor det kan anbefales 
at gøre et stop. I kommer forbi Europas stejleste vingård ved Bremmer 
Calmont, og dagens tur ender i den berømte vinby Zell, hvor I kan gå en 
aftentur rundt i byen og smaeg på de lokale varer.  
 
Dag 4. Zell am Mosel – Bernkastel-Kues, 41 km 
Cykelturen fra Zell fører jer til romantiske Traben-Trarbach, hvor arkitektur i 
Jugendstil viser sig fra sin flotteste side. Herefter indbyder middelalder-
markedspladsen i Bernkastel-Kues til en pause, og efter en kort tur 
gennem byen finder I skibet i Kues. Om aftenen er der mulighed for at 
besøge en lokal vingård og nyde en vinsmagning med berømte Mosel-vine 
(udflugt, som kan tilkøbes). 
 

Oplev den rene idyl ved Mosel-floden på en tur 
på en sejl- og cykeltur fra Koblenz til Saarburg – 
eller omvendt 

2016 



 

Dag 5.  Bernkastel-Kues – Piesport - Mehring, 32 km 
Dagen begynder med en herlig cykeltur til Piesport, som er 
det ældste vinproducende område ved Mosel. Her kan I få 
en rundvisning på plantagen og i de romerske vinkældre 
(mod tillæg), før turen går videre til landets ældste vinby, 
Neumagen-Drohn. Nyd frokosten her og fortsæt til Mehring, 
hvor båden venter. 
 
Dag 6.  Mehring – Trier, 35 km 
Start dagen med en cykeltur via Pfalzel til Trier, som er en af 
Tysklands ældste byer. Gå på opdagelse i områdets 
romerske fortid, som stadig kan ses tydeligt i imponerende 
bygningsværker som Porta Nigra, Konstantin Domkirken og 
amfiteateret. Skibet venter på jer i Trier. Om eftermiddagen 
har i mulighed for at opleve byen på en særlig måde, hvis I 
bestiller en byvandring med en ”traditionel romer” (ikke inkl.)  
 
Dag 7.  Trier – Saarburg – Mettlach – Saarburg, 20-65 km 
Dagen starter med, at I sejler eller cykler fra Trier til 
Saarburg, der også kaldes “Lille Venedig”, og som midt i 
byen har et vandfald på 20 meter. Nyd dagen i byen, eller 
kør en hyggelig tur, hvor der er mulighed for et besøg på 
porcelænsfabrikken, Villeroy & Boch, før turen går tilbage til 
Saalburg. 
 
Dag 8.  Saarburg   
Efter morgenmaden er turen slut, og besætningen siger 
farvel og ønsker jer god tur hjem. Har du lyst til at opleve 
mere af Koblenz og/eller Saarburg, så hjælper vi gerne med 
ekstra overnatninger. 
 
 
Om skibet M/S Patria: 
 
M/S Patria sejler i sommersæsonen cykelkrydstogter på de 
store tyske floder Mosel og Rhinen samt bifloderne Saar og 
Neckar. Skibet er moderniseret og specialindrettet til glade 
cyklister, som også gerne nyder både livet ombord, de 
smukke landskaber og skønne lokale specialiteter inden for 
mad og vine m.m.  
 
Skibet er 68 meter langt og har plads til max. 68 gæster 
ombord. I dag sejler Patria de tyske floder tynde, men indtil 
for nogle få år siden sejlede hun primært i Holland, og 
derfor sejles stadig under hollandsk flag og ledelse. 
Turlederen ombord taler dog som minimum engelsk og 
tysk. 
 
Det autentiske skib M/S Patria er der på øvre dæk en 
hyggelig salon med bar og store vinduer og separat 
restaurant på nedre dæk. På det delvist overdækkede 
soldæk er der siddepladser med stole og borde til alle 
gæster, og en i den anden ende opbevaringsplads til cykler. 
 
 
 

Rejsetype: 
 

Cykelkrydstogt med indkvartering på hyggelig flodbåd. 
 
Turen er en 1-vejs tur med start i Koblenz og slut i Saarburg 
eller omvendt. 
 
 

Kahytstyper: 
 

Alle skibets 34 kahytter er indrettet som 2-personers 
kahytter, der kan benyttes af 2 personer eller 1 person, som 
råder over hele kahytten.  
 
Der er 15 kahytter på øvre dæk og 19 kahytter på nedre 
dæk. Alle kahytter er praktisk indrettet med to enkeltsenge 
ved siden af hinanden og eget bad og toilet.  
 
Alle kahytter har vinduer, men af sikkerhedsmæssige 
årsager er det kun vinduerne på øvre dæk, som kan åbnes, 
mens alle kahytter på nedre dæk har individuelt regulerbart 
air condition anlæg. 
 



 

   

 

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, (selvsmurt) 
frokostmadpakker, eftermiddagskaffe og –te og 
aftenmåltider med 3-retters menu. 

• Velkomstdrink og info-møde den første aften 
• Håndklæder og sengelinned  
• Daglig rengøring af kahytten  
• Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort 
• Flersproget turleder, som dagligt cykler med gruppen, 

orienterer om cykelturene, arrangerer byvandringer 
m.m.  

 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

• Din rejse til/fra Koblenz og Saarburg og transfer til/fra 
skibets kajplads  

• Parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil 
• Cykelleje  
• Udflugter som arrangeres af rederiet og sælges 

ombord samt adgang til museer, attraktioner m.m. 
• Drikkevarer 
• Personlig rejseforsikring 
• Specifikke kostønsker på forespørgsel og evt. mod 

betaling af ekstra tillæg  
 
 
 

 

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 Tyskland, og hjelme 
forefindes derfor enten slet ikke eller kun i meget 
begrænset antal på skibet. Man tilrådes at medbringe sin 
egen hjelm. 
 
 
Rutekarakteristik: 

 

Selv om man her er omgivet af høje bjerge, så cykles 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 2016: 
 

Koblenz – Saarburg: Saarburg – Koblenz: 
 

2. april 
16. april 
30. april 
14. maj 
11. juni 
25. juni 
23. juli 
6. august 
20. august 
17. september 
1. oktober 

9. april 
12. april 
7. maj 
21. maj 
18. juni 
2. juli 
30. juli 
13. august 
24. september 
8. oktober 
 

 
 
 



 
 

Priser: 
 
 

Pris pr. person  Ydersæson 1 
2. april og  

9. april 

Ydersæson 2 
16. og 23. april +  

8. oktober 

Mellemsæson 
30. april og  
1. oktober 

Højsæson 
7. maj til 

17. september 
2-pers. kahyt på øvre dæk DKK 4.900 5.550 6.300 7.100 

2-pers. kahyt på nedre dæk DKK 4.400 4.600 5.500 6.100 

      

1-pers. brug af kahyt på øvre dæk DKK 6.900 7.250 8.000 8.800 

1-pers. brug af kahyt på nedre dæk DKK 6.050 6.300 7.050 7.800 

      

Leje af cykel med 7 gear DKK 535 

Leje af el-cykel DKK 1.250 
 

 
 
Grupperabat 5% ved mindst 8 personer. 
 
 
Praktisk rejseinformation: 

 

 
Med fly: 
Nærmeste lufthavn med direkte flyvninger fra Danmark er Frankfurt Lufthavn. Der er flere flyselskaber, der flyver hertil dagligt med 
en flyvetid på ca. halvanden time. Herfra er der en togtur på ca. halvanden time til Koblenz og ca. tre timer til Saarburg. 
 
Med tog: 
Fra Fredericia til Koblenz. Rejsetid: Ca. 8 timer og 45 min. med skift i Hamburg  
Fra Fredericia til Saarburg. Rejsetid: Ca. 11 timer med skift f.eks. i Hamburg og Koblenz 
 
I egen bil: 
Afstand fra Padborg til Koblenz ca. 690 km. 
Afstand fra Padborg til Saarburg ca. 770 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. 
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