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STRASBOURG - MAINZ, M/S OLYMPIA
Rhens cykelvägar, pittoreska städer och vinodlingsområden.
Rhens cykelvägar erbjuder fina utsikter över floden, som förevigats i berättelser och sånger, och över orörda skogar längs
flodstranden, rik på brokig flora och fauna. Vägen går även genom pittoreska städer, byar och vinodlingsområden.
Regionen är rik på populära turistdestinationer och kulturella platser, liksom kulinariska specialiteter. Du bör passa på att ta
en kortare omväg till floden Neckar och till Heidelberg , en fantastisk stad med en rik historia. Det är omöjlig t att med ord
beskriva det vackra landskapet , de unika kulturplatserna och de regionala delikatesserna: du måste helt enkelt uppleva
dem själv!

Visa online version

8 dagar / 7 nät ter
På egen hand
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PROGRAM
DAG

1

Ankomst till Strasbourg

Individuell ankomst till Strasbourg (Kehl). Ombordstigning sker 15.00–17.00.

DAG

2

Strasbourg – Gambsheim/Freistett, Gambsheim - Germersheim (båt)
ca. 25 km

Efter frukost bör du ta chansen att besöka huvudstaden i Alsace, Strasbourg , med de många kanalerna, katedralen
och alla charmiga korsvirkeshus. Du cyklar längs Rhen genom genom slätten till Gambsheim-slussen. Här väntar
båten på dig för att fortsätta resan till Germersheim. Slappna av på soldäck med ett glas vin och njut av de första
intrycken av detta vackra landskap.

DAG

3

Germersheim – Speyer

ca. 25 km

Se fram emot att besöka den gamla befästa staden Germersheim med dess många pittoreska gränder, vrår och
torg. När du fortsätter genom Rheinland-Pfalz når du Speyers domkyrka. Denna kyrka lades till i UNESCOs lista över
världsarv 1981.

DAG

4

Speyer – Mannheim

ca. 20 km

Njut av den korta cykelturen, längs med Gamla Rhen, förbi fantastiska sjöar, genom orörda områden som
betecknats naturreservat och naturliga översvämningsområden. Du når Mannheim, också kallad “Kvadraternas Stad”
pga av dess rutmönster till formation. Inom dessa kvadrater finns oräkneliga sevärda platser att besöka, som till
exempel Mannheims kända barocka slott – Tysklands största barocka slottskomplex, och vattentornet – stadens
landmärke.
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Mannheim – Heidelberg - Mannheim

ca. 60 km

I dag går resan genom Pfalzgrevskapet vid Rhens kärna och därmed, delvis, längs med Burgenstrasse.
Schwetzingen, med dess slott och vackra trädgård, är bara en av anledningarna att besöka denna charmiga stad.
Härifrån fortsätter vägen via Plankstadt och Eppelheim till Heidelberg. Heidelbergs slottsruin reser sig hög t över den
gamla staden och kan skådas redan på lång t håll. Beundra Heidelbergs kända gamla bro i röd sandsten, eller ta en
promenad genom de slingrande gränderna och se den gamla stadens pittoreska torg. Den andra vägen leder dig till
andra sidan Neckar över den romerska staden Ladenburg och tillbaka till Mannheim.

DAG

6

Mannheim – Worms

ca. 25 km

Idag lämnar du Mannheim och tar dig förbi ängar och åkrar och följer floden Rhen till kejsarstaden Worms. På din
resa genom stadens två millennium av historia kan du lära dig om kejsare och kungar, Nibelungarnas my ter och
legender, judendomen och Martin Luther.

DAG

7

Worms – Nierstein (båt), Nierstein – Mainz

ca. 20 km

Med nästan 1000 hektar avsett för vinodling är Nierstein Rhens största vinodlingssamhälle. Den historiska gamla
staden, med dess medeltida torg och ståtliga hus är väl värd ett besök . En kortare cykeltur med massor av tid över
till att skämma bort sig själv: Cykla på Rhens välbelagda cykelväg , precis längs med floden, från Nierstein till Mainz.
Gäster som vill cykla en längre sträcka kan välja att börja cykla redan i Worms (cykeltur Worms-Mainz ca. 60 km).

DAG

8

Hemresa eller extradagar

Efter frukosten slutar din cykeltur. Vi bokar gärna extradagar åt dig.
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Svårighetsgrad
Rutten går längs bilfria och asfalterade vägar utan större lutningar.
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PRISER OCH DATUM
ANKOMSTORT: STRASBOURG (KEHL)
Period 1

Period 2

01.10.2022 |
lö rda g

11.06.2022 |
lö rda g

Båtcykling Strasbourg-Mainz, M/S Olympia, 8 dagar, huvuddäck , DE-RHSSM-08I-H
Grundpris

9 799

10 499

Tillägg 2-bäddshy tt för en
person

3 199

3 199

Båtcykling Strasbourg-Mainz, M/S Olympia, 8 dagar, övre däck , DE-RHSSM-08I-O
Grundpris

11 999

12 499

Tillägg 2-bäddshy tt för en
person

6 299

6 299

Avdrag 2-bäddshy tt
fram/bak på båten

-500

-500

Tillägg 1-bäddshy tt

1 699

1 699

Våra hyrcyklar
Pris

7-växlad unisexcykel med frihjuls

849

7-växlad unisexcykel med fotbroms

849
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Elcykel med frihjuls
1 799
Elcykel med fotbroms
1 799

Beloppet per person i SEK
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TJÄNSTER OCH EXTRAS
Inkluderat i resan

Inkluderat i resan:
Övernattningar i hy tt med dusch/wc på M/S
Olympia i bokad kategori
Program enlig t resplan
Välkomstdrink
Daglig hy ttstädning , sängkläder och handdukar
inkluderade
Helpension: 7x frukost , 6x lunchpaket eller snack ,
6x kaffe och te på eftermiddagen, 7x
trerättersmiddag
Alla hamn-, bro- och slussavgifter
Daglig information om cykelturerna
Utförlig resebeskrivning med kartor på engelska
(1x per hy tt)
GPS data
Reseledare ombord

Tillval:
Hyrcykel inkl. hyrcykelförsäkring
Ej inkluderat:
Inträden och utflykter
Dricks
Reseförsäkring
Övrig t ej nämnt under vad som är inkluderat

Mer information

Ankomst & returresa:
Med tåg: Strasbourg Centralstation.
Med flyg: Flygplatsen Strasbourg ,
Basel/Mulhouse (ca. 12 mil) eller
Karlsruhe/Baden (ca. 6 mil).
Med bil: Parkeringshus "Gare Wodli"
på Strasbourg centralstation från ca. 200 kr för 24
tim, går ej att reservera, betalas på plats.
Parkeringshus på Mainz centralstation från ca.
100 kr för 24 tim, går ej att reservera, betalas på
plats.

Bra att veta:
Minimum antal deltagare: 80 gäster (måsta ha
nåtts inom 21 dagar för avgång)
Språk ombord: tyska, engelska
Väder, vattenstånd, tekniska omständigheter: För
båtresor gäller att dessa kan komma att ändras
beroende på väder, vattenstånd eller tekniska
omständigheter.
Ett giltig t covidbevis med full vaccination eller
intyg på att man har haft och tillfrisknat från
sjukdomen krävs vid ombordsstigning. För
resenärer utan beviset gäller
avbokningskostnader enlig t resevillkoren.
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BÅTEN
M/S Olympia
Bekväm och mysig flodbåt med familjevänlig
inredning. Båten blev renoverad 2015/2016.
Salongen som har bar i herrklubb-stil och bra
utsikt och den ljusa, inbjudande restaurangen
välkomnar dig till många timmars avkoppling
ombord. Ett rymlig t , delvis skuggat , soldäck
och förvaringsutrymme för cyklar finns
ombord. Totalt 49 bekväma utsideshy tter för
max. 96 gäster.
SÄNGAR : 96
CREW: 21
L ÄNGD: 88, 50
BREDD: 10, 50
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