Seniorutvalget Norges Døveforbund arrangerer tur

Elvecruise på Rhinen
27.4. – 2.5. 2019
Bli med oss på et fantastisk cruise med
luksus skipet Gerhard Schmitter. Et Allinclusive cruise hvor du også får oppleve
Alsace og den vakre byen Strasbourg.
Program og innhold:
Dag 1.Vi har satt opp fly med SAS fra både
Oslo og Bergen. Vi møter frem på Flesland kl.
09.20. og på Oslo Lufthavn Gardermoen kl.
10.40. Etter ankomst Stuttgart møter vi buss
som tar oss til valgt hotell utenfor Stuttgart.
Sandwich/drikke serveres på bussen.
Dag 2. Vi besøker vindistriktet Alsace. Vi
reiser inn til havnen i Strasbourg hvor luksus
skipet MS Gerhard Schmitter venter oss. Vel
om bord får vi tildelt lugarer og siden blir det
velkomst drink før middag om bord. På vårt
cruise har vi all-inclusive. Alle måltider
og drikke om bord.
Dag 3.En herlig dag hvor vi etter hvert får
med oss den mest romantiske delen av
Rhinen mellom Rüdesheim og Koblenz. Fra
soldekket har du panorama utsikt til borger
og slott. Vi ankommer Koblenz hvor Mosel og

Rhinen møtes. Etter middag kan du gå i land
og oppleve Koblenz by night.
Dag 4. I dag setter vi kurs for Rüdesheim og
vi passerer den kjente Loreli-klippen. Vi går i
land og opp mot julebutikken til Kate
Wolfahrt.
Dag 5. Vi fortsetter cruiset oppover Rhinen
forbi Wiesbaden, Worms og Mannheim. Vi
besøker kjente Heidelberg med buss
tur/retur. Cruiset fortsetter mot Strasbourg.
Gallamiddag om bord.
Dag 6. Buss tar oss inn til sentrum av
Strasbourg. Formiddagsbesøk. Vi kjører inn i
Tyskland og frem til Stuttgart hvor vi reiser
md SAS kl. 17.40 via Kastrup og lander på
Flesland kl. 22.20 og ankomst Oslo kl.00.05

Pris per person i 2 sengs lugar:
B lugar, nederste dekk NOK 15.980.M lugar, midterste dekk NOK 16.980.A lugar, øverste dekk NOK 17.680.-

Seniorer fra Norden er også
velkommen!
Avreise bookes fra Kastrup kl.
20.50 til Stuttgart. Ankomst
Kastrup siste dag kl. 20.10.

M lugar, som singel lugar + 1 natt på hotell , tillegg NOK 3.330,-

PRISAVSLAG NOK 600,- pr
person!

Turprisen dekker følgende: Flyreise t/r inkl. alle avgifter, reiseleder, tegnspråk tolk på hele
turen. All busstransport som nevnt. 1 overnatting hotell med middag og frokost i Tyskland.
5 dagers cruise med 4 overnattinger på MS Gerhard Schmitter All-inclusive om bord.
4 middager, 3 lunsj og 4 frokoster. All drikke om bord, unntagen champagne og spesielle
vin/brennevin fra liste. Utflukt med buss til og fra Heidelberg.
Påmelding: Toralf Magne Ringsø SMS: 92010394 / toralfmr@icloud.com,
Påmelding innen 4 januar 2019. Ønsker du å sikre god plass er det lurt å melde på med
en gang. Etter påmelding sendes det ut et depositum på kr 4000.- pr person.

