7‐DAAGSE (autocar + cruise)
i.s.m. Reizen Patteeuw
4‐STROMENCRUISE: Rijn, Moezel, Saar en Neckar
Dinsdag 30 augustus 2022 tot maandag 05 september 2022
Vaar langs 4 rivieren van Remich tot Straatsburg en ontdek er de schoonheid van het romantische
Rijndal, de Neckar, de Moezel en de Saar. Bewonder de idyllische landschappen die dit panorama
biedt en bezoek symbolische steden zoals Heidelberg, Trier en Luxemburg. Elk van deze steden zal je
zijn verhaal vertellen over tradities, kunst en wijnbouw.
DAG 1: BELGIË ‐ STRAATSBURG
Vertrek in de voormiddag richting Duitsland. Aankomst in Straatsburg en inscheping om 18 uur.
Voorstelling van de crew en een welkomstcocktail. Vertrek van het schip naar Mannheim. Animatie
avond
DAG 2: MANNHEIM – HEIDELBERG ‐ RÜDESHEIM
Aankomst in Mannheim en vertrek naar Heidelberg. Bezoek aan het schitterende kasteel van roze
zandsteen dat gedeeltelijk een ruïne geworden is en een indrukwekkend uitzicht biedt over de stad
en de Neckar. Mis zeker ook het vat op het binnenplein niet. Het is één van de grootste houten vaten
ter wereld waar vroeger maar liefst 220 000 liter wijn in bewaard werd. Vervolgens trekken we
verder naar het historische centrum met onder meer de Neckarmünzplatz, het grootste plein van
Heidelberg. Vrije tijd. Terugkeer aan boord in Heidelberg. 's Namiddags varen we op de Neckar en de
Rijn richting Rüdesheim om er ‘s avonds aan te komen. Vrije tijd in de befaamde Drosselgasse,
wereldberoemd om zijn sfeer en vele orkestjes.
DAG 3: RÜDESHEIM ‐ COCHEM
In de voormiddag Rüdesheim. Autocarrit naar het Niederwalddenkmal met een prachtig uitzicht op
de romantische Rijn en de wijngaarden. Nadien bezoeken wij Asbach Uralt, de Duitse brandenwijn
bij uitstek. De smaak is zachter dan die van de cognac. De druiven komen uit de Charente en de
brandewijn rijpt in Limousin‐eikenhouten vaten. ‘s Namiddags varen we door de schitterende vallei
van de romantische Rijn met zijn vele kastelen en wijngaarden. Onder andere de beroemde Lorelei‐
rots heeft tal van schrijvers, schilders en componisten geïnspireerd. In Koblenz varen we op de
Moezel, één van de mooiste zijrivieren van de Rijn, in de richting van Cochem. Laat je verleiden door
deze rivier waarlangs authentieke dorpen, wijngaarden en kastelen trots in de natuur pronken. ‘s
Avonds komen we aan in Cochem. Animatie avond.
DAG 4: COCHEM
In de voormiddag bezoek aan een wijngaard met schitterende Moezelwijnen, uiteraard wordt er ook
geproefd. Daarna kan je genieten van vrije tijd in Cochem. Door de smalle en kronkelende straatjes
ontdek je de vakwerkhuizen met leien daken, het gemeenteplein met een rijkelijk verleden maar ook
de oude muren, poorten en kerken. We keren te voet terug en gaan terug aan boord. ‘s Namiddags
varen we op de Moezel richting Trier.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

DAG 5: TRIER – SAARBURG – REMICH
In de voormiddag maken we een rondrit in Trier, gekend als één van de belangrijkste centra van de
Romeinse keizerlijke macht maar ook als een levendige middeleeuwse stad. Je kan onder meer het
amfitheater, de keizerlijke thermen, de Romeinse basiliek en de beroemde Porta Nigra bewonderen.
Vrije tijd voordat we per boot terugkeren naar Saarburg. ‘s Namiddags varen we op de Saar en de
Moezel richting Remich. Animatie‐avond.
DAG 6: REMICH – LUXEMBURG ‐ REMICH
In de voormiddag: bezoek aan een wijnkelder met schuimwijnproeverij. In de ondergrondse gangen
van bijna een kilometer lang worden de geheimen van de wijn voor jou ontrafeld. Vervolgens
verplaatsing naar het historische centrum van Remich waar je kunt genieten van wat vrije tijd. Dit
Luxemburgse stadje, ook wel de parel van de Moezel genoemd, ligt verscholen in een subliem
panorama van wijngaarden en dichte bossen die het stadje als een amfitheater omringen. ‘s
Namiddags geleid bezoek aan Luxemburg. Vertrek met de bus van Remich naar Luxemburg.
Rondleiding te voet langs de bijzondere bezienswaardigheden van de stad: de Place d’Armes, de
Place de la Constitution, de regeringswijk, de Chemin de la Corniche, de oude stad, het
Groothertogelijk Paleis (buitenkant) en de Place Guillaume II. Vrije tijd. Nadien terug naar Remich.
Gala avond.
DAG 7: REMICH – BELGIË
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping en terugkeer naar Moorslede met een halte onderweg.
Thuiskomst in de vroege namiddag.

Prijs standaarddek: 1660 € per persoon in ALL‐IN (bij reservatie vóór 1 maart 2022)
Prijs standaarddek: 1685 € per persoon in ALL‐IN (bij reservatie vanaf 1 maart 2022)
Toeslag superieur dek: 150 € per persoon
Toeslag éénpersoonskamer: 525 € per persoon (enkel op standaarddek)

Logement: Schip MS Lafayette (of gelijkwaardig) – categorie 5 ankers

Inbegrepen (zie ook volgende pagina):




Galadiner met dans aan boord
Alle dranken inclusief tijdens de maaltijden aan boord, alsook alle dranken aan de bar de hele
dag (behalve de wijnen van de wijnkaart en champagne)
Animatie aan boord

Opmerkingen:


De rederij en de kapitein zijn gemachtigd om het programma en het vaarschema te wijzigen
in functie van de waterstanden

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:







Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Thuisophaling binnen een straal van 20 km van Eine

Niet inbegrepen in de prijs:









Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein‐ of
boottochten)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie‐ en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.




Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

