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Reinin risteily Baselista 
Amsterdamiin

24.4.–1.5.2023

MATKAT

Risteile kanssamme Reinillä läpi kauniiden viinialueiden ja 
keskiaikaisten kaupunkien, maisemista sekä hyvästä ruuasta nauttien! 

 1. päivä - Laivalle
 Aamulento Zürichiin, kaupunki-

kierros bussilla ja omatoiminen 
lounas. Ajo Baseliin ja majoittumi-
nen laivalle. Ennen illallista cock-
tailit päällystön esittäytyessä.

 2. päivä – Breisach, Colmar ja 
Unterlinden

 Aamiaisen jälkeen omaa aikaa tu-
tustua Breisachiin, jonka kaupun-
kikuvaa hallitsee romaaninen Py-
hän Tapanin katedraali.  
Viininmaistelua, lounas. Iltapäiväl-
lä retki Colmarin keskiaikaiseen 
kaupunkiin ja vierailu 1849 perus-
tetussa Unterlinden-museossa.  
Illallinen. 

 3. päivä – Strasbourg
 Aamiainen. Aamupäivällä ristei-

lemme viiniviljelmien keskellä, 
Strasbourgiin laiva seilaa pikkuka-
navien kautta. Lounas. Opastettu 

kierros bussilla EU-kaupungi-
nosassa ja kävellen vanhassakau-
pungissa. Illallinen.

 4. päivä – Kauneinta Reiniä, 
Mainz ja Koblenz

 Aamiainen. Mainzissa opastettu 
kävelykierros ja vierailu Guten-
berg-museossa. Risteilemme läpi 
Reinin kauneimman osan, ja 
näemme linnoja ja viehättäviä ky-
liä. Illallinen. Koblenzissa kävely 
katsomaan Wilhelm I:n muisto-
patsasta Moselin ja Reinin kohtaa-
mispaikassa. 

 5. päivä – Köln
 Aamiainen. Jatkamme kohti Kölnin 

kaupunkia läpi Andernachtin, Ko-
ningswinterin ja Bonnin kaupun-
kien. Lyhyt tutustuminen Kölniin, 
lounas. Kapteenin cocktailtilaisuus 
ja gaalaillallinen.

 6. päivä – Arnhem
 Aamiainen, lounas. Bussiretki 

Xantenista Arnhemin viehättä-
vään ulkoilmamuseoon, joka on 
kuin entisajan hollantilaiskylä tuu-
limyllyineen.  Paluu laivalle Nij-
megeniin, illallinen. 

 7. päivä – Amsterdam, timant-
tihiomo ja Keukenhof

 Aamiainen. Amsterdamin nähtä-
vyyksiä kiertoajelulla, vierailu ti-
manttihiomossa. Lounas. Tutustu-
minen Keukenhofin puiston 
upeisiin tulppaani- ja hyasintti-is-
tutuksiin. Illallinen. 

 8. päivä – Amsterdam
 Aamiaisen jälkeen ajo keskustaan, 

vapaa-aikaa. Mahdollisuus mm. 
omatoimisiin museovierailuihin. 
Yhteinen lounas ja kuljetus lento-
asemalle. 
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