Med Rejseforeningen Fyn på

En anderledes sensommerrejse til
RHINEN
Søndag d. 16. – fredag d. 21. september 2012
Med dette program tilbyder vi Dig som medlem - eller kommende
medlem - af Rejseforeningen en meget spændende busrejse til
Rhinen.
Rhinen er et af Tysklands mest romantiske områder med utallige
borge i en smuk natur. Digterne har kastet deres kærlighed på
denne fortryllende flod – mest kendt er Heinrich Heines digt ”Die
Lore-ley”, om den berømte klippe ved Rhinen.
Vi ønsker, at du får både interessante og spændende oplevelser
med hjem fra denne sensommerrejse. Vi lægger derfor ud med et
besøg i vinlandet og delstaten Rheinland-Pfalz’ hovedstad Mainz,
hvor en lokal guide fortæller os om byen på en interessant
byrundtur.
Efter besøget i Mainz kører vi langs Rhinen gennem den flotte
rosenby Eltville og videre til Rüdesheim og Assmannshausen, hvor vi
skal opholde os de næste dage.
Vi skal selvfølgelig opleve området omkring Assmannshausen og
Rüdesheim hvor vi bruger næsten alle forhåndenværende
transportmidler inkl. skib, svævebane og stolelift. Vi skal også
besøge vinbyerne langs Rhinen med mulighed for besøg hos en
vinbonde ligesom vi besøger Koblenz, en af Tysklands ældste byer
med det berømte Deutsches Eck, hvor floderne Mosel og Rhinen
løber sammen.
Der bliver naturligvis mulighed for at opleve den berømte
Drosselgasse ligesom der den sidste aften på hotellet er
Candlelight-Dinner med musik og dans.
På hjemturen gør vi stop i Bonn, der var Vesttysklands hovedstad
frem til Tysklands genforening. Vi holder frokostpause i Köln med
mulighed for besøg i den berømte Domkirke inden vi om
eftermiddagen besøger Ruhrområdet, der var kendt som Europas
største industriområde. I dag er minerne lukket, industriproduktionen
er flyttet, forureningen er væk, luften er frisk og floden ren. Vi ser,
hvordan man er kommet så langt.
På de følgende sider kan du læse det mere udførlige
dagsprogram. Endvidere vil du finde oplysninger om, hvad der er
inkluderet i rejsens pris og du bedes bemærke, at vi bor på gode
hoteller med ½-pension.
Du vil være i godt selskab på rejsen med vor dygtige chauffør og
med vor næsten faste guide Anton Yding.
Vi har mærket betydelig forhåndsinteresse for denne rejse, og vi
forventer derfor, at rejsen gennemføres til den yderst moderate pris
på 3.955,- kr. ved 40 deltagere.

Rejseforeningen Fyn af 23.02.2000

Rejseforeningen Fyn
Program dag for dag

Rhinen Rüdesheim-Assmannshausen
16.-21. september 2012
Søndag d. 16. september
Kl. 07.30
Afrejse fra P-plads, Dannebrogsgade Odense – undervejs mod Padborg mulighed for
påstigning. Herefter fortsættes via Hamborg, Hannover og Kassel mod Alsfeld/Romrod
med passende pauser undervejs.
Ca. 18.00
Ankomst Alsfeld/Romrod – indkvartering på
Neues Landhotel Vogelsberg
Kneippstr. 1
D-36329 Romrod
tlf. 0049 6636 - 89 0
Middag efter indkvartering
Mandag d. 17. september
Morgenmad på hotellet
Kl. 08.45
Afrejse fra Alsfeld mod Mainz.
Ca. 10.30
Ankomst til Mainz, hovedstad i delstaten Rheinland-Pfalz og sammen med nabobyen
Wiesbaden (hovedstad i delstaten Hessen) et ”dobbeltcentrum” med ca. 475.000 indb.
Mainz er grundlagt som en militærpost af Romerne før Kristi fødsel. Byen ligger overfor floden Mains
udløb i Rhinen og var Gutenbergs hjemby. Byen er kendt som Tysklands Vinhovedstad og delstaten
i Rheinland-Pfalz har, som den eneste i Tyskland, en ”vinminister” der hører hjemme i Mainz. En lokal
guide tager os med på en 2-timers byrundtur både til fods men også i bussen inden vi holder
frokostpause i byen (6 € pr. person)
Midt på eftermiddagen forlader vi Mainz og kører langs Rhinen gennem rosenbyen Eltville og
Rüdesheim til Assmannshausen, hvor vi skal bo på
Bergs Alte Bauernschänke
Niederwaldstraße 23
D -65385 Rüdesheim am Rhein/Assmannshausen
Tlf: 0049 6722-4999-0
Om aftenen middag på hotellet

Tirsdag d. 18. september
Dagen er afsat til Rüdesheim og omegn. Vi begynder dagen med en gåtur ned til Rhinen, hvor vi
sejler fra Assmannshausen til Rüdesheim. Herfra tager vi svævebanen, der går fra Rüdesheim over
vinmarkerne op til Niederwalddenkmal, et mindesmærke til minde om samlingen af Det tyske Rige i
1871. Her kan man nyde en kop kaffe eller et glas vin inden man går ad vandresti (ca. 30 min,)
gennem vinmarker og skov over til et jagtslot, der ligger ovenfor Assmannshausen. Fra jagtslottet
tager man en stolelift ned til Assmannshausen og husker at nyde den formidable udsigt undervejs!
Hele denne fornøjelse koster 11 € pr. person, men så har man også oplevet mere i løbet af et par
timer end det er muligt noget som helst sted i Danmark (inkl. Bornholm)!
Tirsdag aften er der middag på hotellet, hvorefter rejselederen og chaufføren sikkert gerne byder
på en køretur til Rüdesheim og den berømte Drosselgasse, hvor værtshusene ligger tæt og
underholdningen kommer af sig selv. Fælles hjemtransport efter aftale – ellers på egen hånd (5 km
langs Rhinen)!

Onsdag d. 19. september
Vinmarkerne skråner ned mod Rhinen og fra de mange vingårde er der en flot udsigt over floden
og bjergene. På denne dags udflugt besøger vi en af de lokale vinbønder og smager på
produkterne. Forventet pris: 8 € pr. person. Vi følger Rhinen videre nordpå til Koblenz, hvor Rhinen
og Mosel mødes ved det berømte Deutsches Eck. Koblenz er en af Tysklands ældste byer,
grundlagt af romerne i år 8 f. Kristi fødsel. Vi holder frokostpause i Koblenz inden vi vender snuden
mod syd igen.
Fra St. Goarshausen bliver der mulighed for at sejle
på Rhinen forbi den berømte Loreleyklippe og helt
tilbage til Assmannshausen. Sejlturen varer et par
timer og koster ca. 17 € med mulighed for
seniorrabat. Ankomst til Assmannshausen ca. 17.30
Vil man hellere køre med bussen tilbage til
Assmannshausen er dette naturligvis også muligt.
Om aftenen er der candle light dinner på hotellet
med efterfølgende musik og dans.
Torsdag d. 20. september
Vi forlader nu Assmanshausen efter nogle hyggelige
dage og kører nordpå langs Rhinen til Vesttysklands
hovedstad efter 2. verdenskrig – Bonn.
Sidst på formiddagen når vi frem til Köln, hvor vi får par timer på egen hånd til indkøb, frokost eller
et besøg i den berømte Kölnerdom inden vi fortsætter mod Oberhausen i Ruhrdistriktet.
Her besøger vi Gasometer i Oberhausen, et nu nedlagt gaslager, bygget 1929, nedlagt 1988 og i
1993/94 ombygget til en af Europas mest spektakulære udstillingshaller. Der er mulighed for at
komme op i gastanken og nyde udsigten fra platformen i 117 meters højde. Entre: 8 € per person.
Fra Gasometer kører vi til Essen, hvor vi besøger Zollverein, et imponerende vartegn, museum og
minde om fortidens kulproduktion - tidligere var der 22 kulminer og 62.000 minearbejdere. Zollverein
er af Unesco erklæret som Verdens kulturarv - en vigtig station på ”industrikulturens rute”. I denne
mine blev der tidligere hentet 12.000 tons kul op dagligt. Siden lukning i 1986 er området indrettet til
udstillinger og oplevelser. Vi får en rundvisning: Forventet pris pr. person: 5 € Efter en lang dag med
masser af oplevelser kører vi herefter de få kilometer til Gelsenkirchen, hvor vi indkvarteres på
Hotel Ibis Gelsenkirchen
Bahnhofvorplatz 12
D-45879 Gelsenkirchen
tlf. 0049 209/17 02 0
Om aftenen middag på restaurant nær hotellet
Fredag d. 21. september
Kl. 08.00
Vi påbegynder hjemrejsen mod nord via Osnabrück, Bremen og Hamborg med
passende pauser undervejs inklusive pause ved grænsen. Mulighed for afstigning
langs motorvejen undervejs mod Odense.
Ca. 19.00
Hjemkomst P-plads, Dannebrogsgade Odense

Ret til ændringer forbeholdes

Grundpris i dobbeltværelse:
Tillæg for enkeltværelse:
Sygdomsafbestillingsforsikring:

3.955,- kr. v. min. 40 deltagere
720,- kr.
6 % af pris

Grundprisen inkluderer:
• Bustransport i 6 dage med 1 chauffør
• 5 overnatninger inkl. halvpension
• Dansk rejseleder
• Alle obligatoriske afgifter inkl. dansk moms

Praktiske oplysninger
Tilmelding: Vi vil være taknemmelige for hurtig tilmelding på vedlagte blanket – først til
mølle princippet gælder. Tilmeldingen indsendes til Carl Ove Olsen, Østerbæksvej 27, 5230
Odense M. eller til Henning Kaas via e-mail til henning-k@webspeed.dk senest d. 25. april
2012.
Betaling: I forbindelse med tilmeldingen betales et depositum på kr. 1.000,- pr. person
samt beløbet for sygdomsafbestillingsforsikring, hvis en sådan ønskes.
På tilmeldingsblanketten bedes anført, om beløbet overføres til REJSEFORENINGEN FYNS
konto i TOTALBANKEN, reg. nr. 6880 konto nr. 000067973 eller om check er vedlagt. Denne
skal udstedes til REJSEFORENINGEN FYN.
Restbeløbet opkræves til betaling senest d. 14. juli 2012.
Rejseforsikring: Det gule sygesikringskort dækker fortsat ved rejser indenfor EU. Dog
anbefales det at anskaffe ”Det blå sygesikringskort”fra din lokale kommune. Dette sikrer
behandling på samme vilkår som lokalbefolkningen ved rejser indenfor EU. Manglen af
blåt kort kan medføre store udlæg til lægebehandling.
Hvis du rejser mere end en gang årligt anbefales det gennem dit forsikringsselskab at
tegne en helårsforsikring, som dækker både afbestilling i tilfælde af sygdom før afrejsen
og hjemtransport i forbindelse med sygdom undervejs.
Vi vil gerne understrege, at hvis afbestillingsforsikring ønskes og ikke haves, da skal denne
faktisk være oprettet og tegnet, inden Rejseforeningen afregner depositum.
Rejseledere: Vi har været heldige atter at få Anton Yding med på denne rejse. Han er en
fremragende rejseleder, hvilket mange af vore medlemmer vil kunne bekræfte.
Entreer: Er ikke indbefattet.
Indkvartering: Ønsker man som enerejsende at dele værelse med en anden, er dette
muligt, såfremt en anden enerejsende af samme køn har samme ønske og vi formidler
gerne kontakt i påkommende tilfælde. Ellers opkræves tillæg for enk.vær. - også såfremt
den ene af personerne melder fra p.g.a. sygdom eller lignende.
Hotelkvalitet: Vi bor på gode 3-stjernede hoteller
Valuta: I Tyskland er det EURO og prisen på 1 € er ca. kr. 7,50 kroner. Betalings- & kreditkort
modtages de fleste steder.
Vejret: Stort set som herhjemme i september måned – måske lidt varmere. Tag for en
sikkerheds skyld lidt lunt med til morgen og aften – og måske kommer der også en
regnbyge forbi.
Rejsen gennemføres i.h.t. Fogt Studie- & Grupperejsers almindelige betingelser – se
http://www.fogtrejser.dk/almindeligebetingelser.html

Fogt Studie- & Grupperejser
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