ROLD SKOVS VENNER
RHINEN - RÜDESHEIM - 6 dage - 2017
9. august - 14. august

Rold Skovs Venner har rundet de 30 år, og det fejrer vi på utallige opfordringer fra mange
medlemmer. Der er mange, som har sagt at Rüdesheim ville være et godt mål for denne
fejring. Gennem årene har vi flere gange været uden for vores vante omgivelser. Bestyrelsen har bedt NILLES rejser om at arrangere turen for os. De har den praktiske erfaring og
de rigtige forbindelser i området med hensyn til hoteller og restauranter.
Vi har valgt august, da der på denne del af Rhinen festes, og samtidig er der stort udbud
af kulturelle begivenheder, som vi bliver en del af. Vi skal selvfølgelig også opleve noget
af det, der er vigtigt for os i Rold Skovs Venner, nemlig gåture med indhold og frisk luft.
Bestyrelsen håber, at i vil tage godt imod initiativet, støtte op om det, så vi får en god tur.
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Tidspunkt:

9.august - 14. august 2017 - 6 dage.

Hotel:

Hotel Zwei Mohren

Adresse:
Telefon:

Rheinuferstrasse 1 65385 Rüdesheim am Rhein
+49 67229020
Web: www.hotel-zweimohren.de

Pladser:

52 pladser, der fordeles efter først til “mølle”.

Turen gennemføres med mindst 30 deltagere. Prisen varier efter antal. Se venligst prislisten. Det er dog bestyrelsens håb at der vil være fuldt belagt, med glade medlemmer.
Husk at tjekke egne forsikringer, både syge og rejseforsikringer før i bestiller.

Bestil direkte hos NILLES - REJSER på telefon: 7021 6022 el. 9647 2816
mærke: Rold Skovs Venner
Rejseplan:
Onsdag den 9. august 2017
kl. 06.00 Aalborg
kl. 06.15 Støvring
kl. 06.35 Haverslev
Otto Duborg, indkøbspause
Bispingen, middag 1 ret
Evt. kort rundtur på Lünebürger Hede
Hotel Zwei Mohren, ankomst.
Torsdag den 10. august 2017
Hotel Zwei Mohren morgenbuffet
MOSEL - SEJLTUR PÅ RHINEN MED FROKOST INKL. Heldagstur
Vi kører langs Rhinen til Koblenz, hvor Rhinen og Mosel mødes ved Deutches Eck.
Vi følger Mosel til Treis-Karden. Vi kører gennem Hunsrückbjergenes flotte natur
og frokost undervejs. Fra St. Goar sejler vi på Rhinens allerskønneste strækning
tilbage til Rüdesheim. På sejlturen passerer vi Lorelei og flere af Rhinens mange
seværdigheder. Sejlturen er ikke inkluderet i prisen

Hotel Zwei Mohren middag 3 retter
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Fredag den 11. august 2017
Hotel Zwei Mohren, morgenbuffet
Eget program bus til rådighed
Hotel Zwei Mohren, middag 3 retter
Lørdag den 12. august 2017

Hotel Zwei Mohren, morgenbuffet
09.00-15.00 Eget program bus til rådighed
Rhinen i Flammer – Rhein im Feuerzauber
Rhinen i flammer er et af de mest betagende arrangementer ved Rhinen. I
en konvoj af illuminerede passagerbåde glider vi langsomt på floden fra Rüdesheim til Oberwesel. Overalt langs bredden er borge og huse belyst, og
det ene fyrværkeri afløser det andet. Middag ombord. Det er en oplevelse i
særklasse. www.rhein-im-feuerzauber.de

Hotel Zwei Mohren middag 3 retter
Søndag den 13. august 2017
Hotel Zwei Mohren, morgenbuffet
LORELEY - KL. HILDEGARD - NIEDERWALD DENKMAL Halvdagstur
Vi kører langs Rhinen på den allerflotteste strækning til Lorelei-klippen, hvorfra der
er en enestående udsigt over Rhinen og Rhindalen. Vi fortsætter til Kloster Hildegard, som stadig er et fungerende kloster. Udover at besøge klosteret og kirken dertil har man mulighed for at købe stedets vin, økologiske produkter samt kunsthåndværk. Turen går videre til Niederwald Denkmal, hvorfra der er en enestående udsigt
over Rhinen og Rüdesheim. Herfra er der mulighed for at tage svævebanen hen over
vinmarkerne til Rüdesheim. www.abtei-st-hildegard.de

Hotel Zwei Mohren middag 3 retter
Mandag den 14. august 2017
Hotel Zwei Mohren morgenbuffet
Rüdesheim afgang
Bispingen middag 1 ret
Hjemkomst
Forbehold for programændringer

Musik- og danseaften i Drosselgasse:
Under opholdet arrangeres der en hyggeaften med musik, sang og dans i den verdensberømte Drosselgasse i Rüdesheim.
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Bus:

52 pers. 4-stjernet langtursbus bl.a. udstyret med liggestole, aircondition, toilet,
DVD, køleskab og kaffemaskine.

Priser/person:

Arrangement ved 48 - 52 personer:
Arrangement ved 42 - 47 personer:
Arrangement ved 36 - 41 personer:
Arrangement ved 30 - 35 personer:
Tillæg for enkeltværelse:
Års afbestillings forsikring:

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

4775,00
4915,00
5095,00
5325,00
600,00
269,00

Års rejseforsikring:
Under 70 år
Over 70 år
Over 80 år

Kr.
Kr.
Kr.

351,00
527,00
702,00

Inkluderet:

4-stjernet langtursbus
5 x overnatninger i Rüdesheim
1 x morgenkomplet (udrejse)
5 x morgenmad
2 x frokost (ud og hjemrejse)
1 x frokost, (heldagsudflugt til Mosel)
5 x aftensmad
1 x Rhinen i Flammer arrangement inkl. middag ombord
Udflugt til Mosel og Lorelei
Alle udflugter ekskl. entréer, svævebane
Bureaumoms iht. nye regler pr. 01.01.2011
Bidrag til rejsegarantifonden
Udvidet rejsebureauansvarsforsikring i henhold til lov om pakkerejser.
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Ikke inkluderet

Øvrige entreer
Dagssejltur på Rhinen
Svævebane tur
Personlige udgifter

Valuta:

Euro

Deltagerantal:

90 dage før afrejse tages der stilling til om rejsen skal gennemføres.
Senest 60 dage før afrejse meldes antal deltagere fordelt på værelsestype.

Betaling:

Depositum kr. 910,00 pr. person ved tilmelding.
Rest senest 36 dage før afrejse.
NILLES REJSER kan fremsende opkrævning i form af rejsebevis.

Afbestillingsforsikring:
Afbestillingsforsikring skal tegnes ved tilmelding
Bemærk:

Se beskrivelse af Rhinen i rejsekataloget for NILLES REJSER.
Gældende regler på den offentlige sygeforsikring pr. 01.01.2008 – dækning af
hjemtransport bortfalder. Se beskrivelse i rejsekataloget for NILLES REJSER.
NILLES REJSER er registreret i Rejsegarantifonden nr. 1046 og opfylder alle
obligatoriske krav til sikkerhedsstillelse og garanti.
De fleste hoteller er røgfrie, og som udgangspunkt er alle værelser røgfrie.
Der kan forespørges på rygerværelser ved tilmelding, men må ikke forventes.
NILLES REJSER benytter kun røgfri busser til gengæld er der mulighed for at ryge i pauserne.
Rejseplan tilrettelægges efter de gældende køre- og hviletidsbestemmelser.
Vi forbeholder os ret til prisændringer, f.eks. på grund af ændrede moms-,
afgifts- og skatteregler, samt programændringer i øvrigt.
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