
1. dag: Avreise fra Stavanger rutebilstasjon kl 09:00, fra 
Sandnes 09:15. Turen går på E-39 til Kristiansand med avtalt 
påstigning underveis. I Kristiansand går vi om bord i 
Cruiseferjen MS Romantica som har avgang kl 15:00. Vi        
installerer oss på lugarene, gjøre oss kjent ombord og nyter 
utseilingen fra Kristiansand. Senere blir det middag om bord. 

2. dag: Dagen starter med frokost om bord før vi ankommer 
Eemshaven i Nederland kl 09:00. Vi tar plass i bussen vår og 
starter turen på gode veier retning Mainz i Rhindalen. Flere 
pauser underveis før vi ankommer Mainz utpå ettermiddag-
en. Her går vi om bord på elvecruisebåten MS Crusevita 5 og 
installerer oss på våre lugarer. Hvis anledningen byr seg, kan 
vi ta en spasertur i sentrum av byen. Det blir servert middag 
om bord tidlig kveld. Vi forlater Mainz senere om kvelden. 

3. dag: Vi ankommer Mannheim tidlig om morgenen. Etter 
en god frokost tar vi turen i land og gjør oss kjent med 
denne byen. Den opprinnelige Mannheim er en gammel by 
og nevnt allerede fra 766. Byen ble sterkt ødelagt av for-
skjellige kriger oppgjennom tiden. Byens bykjerne kalles 
«die Quadratestadt» som adresserer bysentrum kvartalsvis 
og ikke med gatenavn. Ved lunsjtider tidlig ettermiddag for-
later vi Mannheim med retning den franske byen Strasbourg. 

 

4. dag: I løpet av natten kommer vi inn i området kalt  
«Øvre Rhinen» og vi skal besøke den franske grensebyen 
Strasbourg som vi ankommer lenge før frokost. Byen har 
vekslet mellom å være tysk og fransk opp gjennom              
historien, beliggende i franske regionen Alsace og tidligere 
tysk Elsass. I dag er byen et møtested for 
Europaparlamentet, Europarådet og ikke minst Den europe-
iske menneskerettighetsdomstolen. Byen står også på 
UNESCOs verdensarvliste. Vi inviterer til en bytur for å se      
på noen severdigheter. Sent kveld forlater vi Strasbourg. 

5. dag: Byen Worms er en av byene på dagens program. Vi 
ankommer ved frokosttid og tar en spasertur i sentrum av 
byen. Byens store katedral er bygget i romansk stil, og her 
ble det under den tyske riksdagen i 1521 utstedt det              
berømte «ediktet fra Worms» som erklærte Martin Luther 
som fredløs og kjetter. Ved lunsjtider forlater vi Worms og 
setter kursen nedover og nordover til en av den mest kjente 
vin byer langs Rhinen, Rüdesheim. Byen ligger flott til ved 
elvebredden og midt i det kjente vinområdet Rheingau.           
I dette området produseres noen av de beste hvitvinene i 
Tyskland. Vi ankommer Rüdesheim tidlig kveld og har tid å 
bli kjent med byen og dens egenart. 
 
 

Bli med på ferjecruise  
og elvecruise på Rhinen

Tuen starter med Hagabuss fra Stavanger til Kristiansand. Her går vi om bord i 
Cruiseferjen MS Romantica som bringer og til Eemshaven i Nederland. Vi kjører så 
til den tyske byen Mainz og går om bord i Cruisebåten MS Crusevita. På turen på 
Vest-Europas lengste elv, Rhinen, skal vi besøke Mannheim, Worms, Strasbourg, 
Rüdesheim, Koblenz, Køln og Amsterdam. Hjemturen går med Cruiseferjen 
Romantica til Kristiansand og videre med Hagabuss  til Stavanger.  
Bli kjent med MS Crusevita: www.crusemundo.com->fleet->crusevita 

P R O G R A M :



6. dag: Vi får noen timer etter frokost i Rüdesheim før vi 
forlater byen ved 11 tiden. Vi tar fatt på den delen av turen 
som for mange vil være den fineste delen an Rhinen, «Den 
romantiske Rhinen». Vi vil i løpet av turen til Koblenz         
passere flere middelalderslott, små pittoreske byer og        
kursteder «kneipebyer» og ikke minst den kjente Loreley-
klippen hvor Rhinen er på det smaleste. Det blir mye flott  
og interessant å se. Utpå ettermiddagen ankommer vi byen 
Koblenz. I denne byen møtes de to store elvene Mosel og 
Rhinen. Elvene møtes ved «Det tyske hjørnet», Deutsches 
Eck. Etter Mainz og Ludwigshafen er Koblenz den tredje 
største byen i delstaten Rheinland-Phalz. Vi gjør oss kjent 
med byen før vi forlater Koblenz om kvelden.  

7. dag: Tidlig morgen ankommer vi Køln. Vi er nå i «Nedre 
Rhinen» og Køln er den største byen i delstaten Nordrhein-
Westfalen og den fjerde største byen i Tyskland. Byen er en 
av de viktigste tyske innlandshavner, og ansees som den 
økonomiske, kulturelle og historiske hovedstad i Rhinlandet. 
For mange vil byen være kjent for sin flotte kirke, 
Kølnerdomen. Den er det største gotiske kirkebygg i Nord-
Europa, påbegynt i 1248 og ikke ferdigstilt før i 1880. Vi kan 
besøke kirken og gjør oss kjent med byen. God tid til egen 
disposisjon. Vi reiser videre sent på kvelden og reiser inn i 
det tidligere industrielle Tyskland, Rhur. 

8. dag: Turen går gjennom Nederlandsk landskap til 
Amsterdam som vi ankommer utpå ettermiddagen. Byen er 
den viktigste byen i Nederland selv om den ikke er offisiell 
hovedstad. Landets parlament og regjering er i hovedstaden 
Haag. Byen ble grunnlagt rundt en demning i elven Amstel 
som også har gitt navnet til byen. Alle byggverk i 
Amsterdam hviler på 10-12 m lange eike-påler som i stor 
grad ble hentet fra Norge. Kontakten med Norge var stor 
under byggingen av Amsterdam og mange nordmenn hyret 
seg som sjømenn på nederlandske skip på 16-1700 tallet da 
Nederland var den største skipsnasjon i Europa. Så mange 
nordmenn etablerte seg i Amsterdam at på 1600-tallet var 

det Norges største by. Vi skal gjøre oss litt kjent med byen 
med spasertur i sentrum.  

9. dag: Etter frokost sjekker vi ut, og tar fatt på turen 
hjemover. Vi kjører til Eemshaven, med pause underveis, og 
til båten vår MS Romantica som har avgang kl 15:00. 
Middag om bord om kvelden. 

10. dag: Vi ankommer Kristiansand kl 09:00. Etter ankomst 
tar vi plass i bussen og har ankomst Stavanger 13-14 tiden 

Pris fra: 17.900,- 
Avreise 22. juni, 20. juli og 18. august 
 
Prisen inkluderer: 10 dagers ferje- og elvecruise med         
middag første dag og frokost siste dag. Full pensjon på   

elvecruiset.  Plass i innvendig dobbeltlugar på ferjen og         
utvendig dobbeltlugar på hoveddekket, Main deck, på        
elvecruiset. Tillegg for lugar alene 4500 kr, begrenset antall 
på Crusevita. Daglig flaske vann i lugar og ved måltidene på 
elvecruiset. 24-timers kaffeautomat, te/kaffe og kake eller 
snack om kvelden, forfriskninger etter utflukter, havne-        
avgifter. Kapteinens velkomst og farvel cocktail og             
spesialmeny til middag. 
NB! Det tas forbehold for økning i turpris grunnet                 
drivstofftillegg og valutasvingninger. 

Informasjon og påmelding: 

Haga Buss: 51 68 95 55, www.hagabuss.no 
Leifs Reiser: 915 83 063, www.leifsreiser.no

MS CrusevitaMS Romantica


