Cykel & båt i Moseldalen med MS Patria 2020
Från Koblenz till Saarburg

Moseldalen har blivit allt populärare som cykelresmål. De fina cykelvägarna, avsaknaden
av backar, de gemytliga små vinbyarna och det vackra landskapet med branta vinberg gör
denna resa till en helhetsupplevelse.
Med konceptet cykel & båt bor du bekvämt på en flodbåt, cyklar finns med ombord, du
har din hytt hela veckan, inget bagage att packa, du äter och sover ombord, fartyget
förflyttar sig under dagen medan du cyklar till nästa stopp. Skulle du inte vilja cykla en
dag, så åker du helt enkelt med fartyget istället.
M/S Patria
Vårt fartyg M/S Patria är ett rustikt och enkelt men trevligt fartyg med plats för 66
gäster. Alla hytter har dusch och wc, fönster. Hytterna är små, ca 7 kvm, men praktiska
med två sängar i vinkel på golvet. 19 hytter på övre däck utan aircondition med
öppningsbara fönster. 15 hytter på huvuddäck med aircondition, ej öppningsbara fönster.
Ombord finns restaurang, salong med bar, soldäck med däckstolar och plats för cyklarna.
Stämningen ombord är familjär med gäster från många olika länder. Språk ombord är
engelska, tyska och holländska. Fartyget seglar under holländsk flagg.
Specialkost
Önskas specialkost, meddela detta vid bokningen. En avgift om tas i vissa fall ut.
Utresa 18 april t o m 17 oktober 2020. Koblenz-Saarburg
Ena veckan utgår båten från Koblenz, andra veckan från Saarburg.
Resa hit
Internationella flygplatser är Frankfurt Main, Luxemburg och Köln/Bonn.
Tåg- och bussförbindelser finns mellan flygplatserna och Moseldalen. www.bahn.com
samt www.flibco.com
Vi kan också hjälpa till att boka transfers med taxi/minibuss etc.
I Koblenz/Saarburg finns möjlighet till parkering om ni kommer med bil.
Kontakta oss gärna om ni undrar över något.
Avstånd från järnvägsstationen i Koblenz till fartyget, ca 2 km. Taxi kostar ca 10 €

Program
Avresedatum Koblenz – Saarburg 2020:
Lördag 11 april, 25 april, 23 maj, 6 juni, 20 juni, 18 juli, 1 augusti,
15 augusti, 12 september, 26 september, 10 oktober 2020
Dag 1. Individuell anslutning till Koblenz
staden där Mosel flyter ut i Rhen vid Deutsches Eck – det tyska hörnet.
Ombordstigning på MS Patria, som väntar vid kaj i Koblenz, från kl 16.00. Ni får era
hytter och sedan är det välkomstdrink och information, följt av middag ombord.
Fartyget ligger i Koblenz över natt.
Dag 2. Koblen z- Cochem (ca 50 km på cykel, alternativt hela sträckan med båt)
Ni tar era cyklar och trampar iväg på de fina cykelvägarna längs floden. Ni passerar
många små fina vinbyar på er väg till Cochem, därfFartyget väntar på er. Cochem är en av
de livligaste och trevligaste orterna vid Moseldalen, med många butiker och vinstugor.
Här finns den berömda Riksborgen ”Reichsburg Cochem” som blickar ut över staden.
Dag 3. Cochem–Zell (ca 39 km på cykel)
På dagens sträcka besöker vi Beilstein, kallad Moseldalens Törnrosa för sin välbevarade
medeltida miljö. Dagens slutmål är staden Zell, med det berömda Svarta Katten vinet
”Zeller Schwarze Katz” . Zell är en av de mest betydande vinorterna i området. Ni går
ombord på ert väntande fartyg, kanske i tid för lite eftermiddagskaffe. I Zell möjlighet att
följa med på ett besök i vinkällare med vinprovning. (mot tillägg)
Dag 4. Zell-Bernkastel-Kues (ca 43 km på cykel)
Dagens etapp tar er bland annat förbi Traben-Trarbach, en berömd tvillingstad med
vackra jugendhus. Bernkastel-Kues, där ni ska stanna övernatt, har ett mycket vackert
torg, omgivet av trehundraåriga korsvirkeshus. Här finns Cusano stiftelsen samt ett stort
vinothek med Moseldalens alla viner.
Dag 5. Bernkastel-Kues – Piesport - Mehring (ca 47 km på cykel)
Under dagen besöker ni bland annat Neumagen-Drohn, Tysklands äldsta vinort samt
Piesport, ännu ett känt namn i vinvärlden. Fartyget och era hytter väntar som vanligt på
er i Mehring.
Dag 6. Mehring-Trier (ca 26-29 km på cykel)
Under dagens etapp kommer ni till Trier, Tysklands äldsta stad, grundad av romarna för
mer än 2000 år sedan. Här finns den berömda Porta Nigra och de kejserliga baden.
Dag 7. Trier - Wasserbillig (Luxemburg) –Saarburg (ca 38 km på cykel)
Ni fortsätter längs Moselfloden till Wasserbillig i Luxemburg och sedan till Saarburg, där
Moselfloden gör en nästan 360 graders sväng. I Saarburg, även kallat ”lilla Venedig” kan
vi beundra det 20 meter höga vattenfallet i centrum, samt de fina blomsterprydda
korsvirkeshusen.
Dag 8. Hemresa
Efter frukost tar vi farväl av våra reskamrater och personalen ombord.

Vi reserverar oss för ändringar i programmet, vidtagna av kaptenen av säkerhetsskäl p.g.a. höglågvatten, dåligt väder etc.

Vad kostar resan?
Priset gäller per person i svenska kronor
UTRESA: LÖRDAGAR 2020
11 april

10 oktober 25 april

23 maj, 6 juni,
20 juni, 18 juli,
1, 15 augusti,
12, 26 september

2-bäddshytt,
Huvuddäck

5 475 kr

6 850 kr

8 150 kr

9 200 kr

Enkelhytt
= 2-bäddshytt
för eget bruk,
Huvuddäck

8 600 kr

10 250 kr

11 950 kr

13 600 kr

2-bäddshytt,
Övre däck

6 950 kr

8 050 kr

9 200 kr

10 300 kr

Enkelhytt
= 2-bäddshytt
för eget bruk,
Övre däck

10 400 kr

12 050 kr

13 750 kr

15 400 kr

Cykelhyra,
7-växlad

INGÅR

INGÅR

900 kr

900 kr

Elcykel

950 kr

950 kr

1 850 kr

1 850 kr

Allt detta ingår i resans pris:









Del i utsideshytt i vald kategori
7 x helpension, från middag dag 1 t o m frukost dag 8.
Frukostbuffé, möjlighet att göra lunchpaket vid frukosten, alternativt enkel lunch om
man väljer att stanna ombord, eftermiddagssnack, 3-rätters middag.
Välkomstdrink med information.
Daglig städning av hytten, handdukar och sänglinne.
Kartor, broschyrmaterial, vägbeskrivningar och daglig information på engelska/tyska
av reseledningen ombord. GPS-koordinater
Hamn, sluss och passageraravgifter.
I priset ingår inte: drycker till maten, resa till och från Koblenz/Saarburg, ev entréavgifter och
utflykter samt dricks till personalen ombord (frivilligt).

Våra uthyrningscyklar
Cyklarna är 7 växlade unisex cyklar från KTM med hand- och fotbroms.
Alla cyklar är utrustade med cykelväska.
OBS! För att få rätt cyklar behöver vi veta er längd. Meddela detta vid bokningstillfället.
Tag med hjälm, solhatt och regnkläder. Packa i en mjuk resväska, då utrymmet i hytten är
begränsat.

Elcykel
Unisex cyklar 7-växlade
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