Flodkryssning på Rhen 27 april – 2 maj 2019
Inbjudan till Seniorkommittèn i Norges dövförbund

Följ med oss på en fantastisk kryssning med lyxskeppet Gerhard Schmitter.
En all inklusive kryssning där du också kommer att få uppleva Alsace och
den vackra staden Strasbourg.
Dag 1. Vi har satt upp oss på flyg med SAS från både Oslo och Bergen. Vi träffas
på Flesland klockan 09.20 den 27 april och i Oslo flygplats Gardermoen kl.
10.40. Efter ankomsten till Stuttgart står en buss som kör oss till det utvalda
hotellet utanför Stuttgart. Smörgås och dryck serveras på bussen.
Dag 2. Vi besöker vindistriktet Alsace. Vi åker vidare till hamnen i Strasbourg
där lyxskeppet MS Gerhard Schmitter väntar på oss. Väl ombord blir vi
tilldelade hytter och då finns en välkomstdrink till middag ombord.
På vår kryssning har vi all inklusive. Alla måltider och drycker ombord!
Dag 3. En underbar dag där vi så småningom tar med oss den mest romantiska
delen av Rhen mellan Rudesheim och Koblenz. Från soldäcket har du
panoramautsikt över borg och slott. Vi anländer till Koblenz där Mosel och
Rhen möts. Efter middagen går du till land och upplever natten i Koblenz.
Dag 4. Idag sätter vi kurs mot Rudesheim och vi passerar den berömdra
Lorellklippan. Vi går iland och går till julaffären Kate Wolfahrt.
Dag 5. Vi fortsätter med kryssningen upp över Rhen förbi Wiesbaden, Worms
och Mannheim. Vi besöker berömda Heidelberg med buss tur och retur.
Kryssningen fortsätter sen till Strasbourg. Galamiddag ombord!
Dag 6. Bussen tar oss till Strasbourgs centrum. Förmiddagsbesök! Vi kör in i
Tyskland och upp till Stuttgart där vi reser tillbaka med SAS kl 17.40 via Kastrup
och anländer till Flesland kl 22.20 och för dom som ska till Oslo kommer dom
fram kl 00.05.

Seniorer från Norden är också välkomna. Avgång från Kastrup är bokad och går
kl 20.50 till Stuttgart.
Hemresan, ankomst till Kastrup kl 20.10
Prisreduktion NOK 600:- per person
Pris per person i dubbelhytt:
B-hytt, nedersta däck,

NOK 15.980:-

M-hytt, mittersta däck, NOK 16.980:A-hytt, översta däck, NOK 17.680:M-hytt, enkelbädd + 1 natt på hotell, tillägg NOK 3.330:Turpriset omfattar följande: Flygresan inkl. alla avgifter, reseledaren,
teckenspråkstolk under hela resan, alla busstransporter som nämnts, 1
övernattning på hotell med middag och frukost i Tyskland. 5 dagars kryssning
med 4 övernattningar på MS Gerhard Schmitter. All inklusive ombord. 4
middagar, 3 lunch och 4 frukostar. Alla drycker ombord förutom champagne
och speciella vin/sprit från listan. Utflykt med buss till och från Heidelberg!
Anmäl dig till: Toralf Magne Ringsö SMS:+47 920 103 94 / toralfmr@icloud.com
Anmälan senast den 4 januari 2019. Om du vill ha plats är det klokt att anmäla
dig på en gång. Efter anmälan/ registrering kommer en deposition på NOK
4000:- per person att skickas till dig.

