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  M/S LEONORA – Julemarkedsture 2019 

Koblenz → Cochem → Traben-Trarbach → Bernkastel-Kues 

 

Som noget nyt i 2019 skal M/S Leonora sejle sine Julemarkeds-krydstogter på Mosel – igennem nogle 

af Tysklands hyggeligste vinbyer, der alle medvirker til en fantastisk og hyggelig julestemning. Byerne 

skaber med sine mange smukke bygninger fra den sene middelalder rammen for nogle særprægede 

Julemarkeder. 

 

Vi har valgt at besøge en håndfuld af de absolut mest populære små perler langs Mosel – byer som 

Cochem, Traben-Trarbach og Bernkastel-Kues. Vores udgangspunkt er Koblenz, der med sit eget 

historiske julemarked i Altstadt og et levende forretningsliv giver vores gæster en unik mulighed for 

en mere traditionel juleshopping. Nyd den ægte julestemning i en af de mest seværdige dele af 

Tyskland. 
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Dag 1 Check-in på skibet, Koblenz  

Om bord på M/S Leonora, vil der efter ankomst blive budt velkommen af Skibets Cruise Manager i 

Loungen, her vil sikkerhedsprocedurer og praktiske informationer ombord blive gennemgået.  

 

Inden en dejlig Velkomstmiddag er der mulighed for at aflægge Julemarkedet i Koblenz et besøg, 

ligesom man måske med fordel kan juleshoppe i byens lange gågade. Vi overnatter i Koblenz, inden vi 

tidligt næste morgen sejler ind på Mosel. 

 

Dag 2 Cochem 

M/S Leonora ankommer til vinbyen Cochem umiddelbart efter Lunch, hvor der er afgang til Cochems 

gamle bydel. Cochem er smukt beliggende ved flodbredden - nedenfor borgen Reichsburg Cochem, 

der stolt knejser over byen. 

 

Inden middagen vil der være velkomstmøde og præsentation af skibets besætning, her serveres 

velkomstdrink og kanapéer i Lounge baren. 
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Dag 3 Traben Trarbach 

Traben Trarbach er en lille by midt i Moseldalen i delstaten Rheinland-Pfalz. Byen og har været forenet 

med en bro over Mosel siden 1898 og med dens omkringliggende områder har byen noget over 6.000 

indbyggere. Efter bybrande i Trarbach i 1858 og i Traben i 1879 er byen genopbygget i jugendstil. 

Faktisk har byen den største koncentration af jugendstils-bygninger i Tyskland.  

 

Nogle af Traben-Trarbachs mange store vinkældre, bygget i det 18. århundrede, er de sidste 5 år 

blevet et sandt tilløbsstykke, idet man har indrettet dem til rene julestuer med hyggelige små cafeer 

og et udvalg af boder, der tilbyder lokale ”julegaver” af meget høj kvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 4 Bernkastel-Kues 

Vi forlader Traben-Trarbach under morgenmaden og ankommer til Mosels Perle, Bernkastel-Kues, 

over middag. 

 

Julemarkedet i Bernkastel-Kues er noget helt 

specielt. Så snart man har passeret St. Michaels 

broen går man ind i en ren eventyrby. Der er ikke 

meget, der slår Bernkastel, når det drejer sig om 

julestemning og julemarkeder. Byens marked er 

præmieret som et af Tysklands smukkeste – ikke 

mindst på grund af byens mange bygninger fra den 

sene middelalder.  

 

Dag 5 Bernkastel-Kues 

Et uforglemmeligt julemarkedskrydstogt på Mosel er til ende for denne gang.  
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Eksempel på sejlplan 

Havn: Ankomst: Afrejse: 

Dag Havn Ankomst Afgang 

Onsdag Koblenz 10:00  

Torsdag Koblenz  07:00 

Torsdag Cochem 14:00  

Fredag Cochem  07:00 

Fredag Traben-Trabach 14:00  

Lørdag Traben-Trabach  08:00 

Lørdag Bernkastel 13:00  

Søndag Bernkastel   

 

***Ændringer af rute samt tider, kan forekomme 
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Dato Tur Dage 

28. november 2019 Mosel: Koblenz – Bernkastel-Kues 4 nætter/ 5 dage 

02. december 2019 Mosel: Koblenz – Bernkastel-Kues 4 nætter/ 5 dage 

06. december 2019 Mosel: Koblenz – Bernkastel-Kues 4 nætter/ 5 dage 

10. december 2019 Mosel: Koblenz – Bernkastel-Kues 4 nætter/ 5 dage 

 
Priser: 
 Kahyt: Pris pr. person pr. nat i Euro.  

Alle afgange   

Pr. pers. pr. nat  2 - sengs Hoveddæk  

Pr. pers. pr. nat 2 - sengs Mellemste dæk  

Pr. pers. pr. nat 2 - sengs Øverste dæk  

Pr. pers. pr. nat 2 - sengs Øverste dæk, suite  

Tillæg for single i dobbeltkahyt 2 - sengs   

 

Prisen Inkluderer: Unikt cruise med det dejlige skib M/S Leonora, 6 dage/ 5 nætters cruise, 

helpension på skibet, underholdning om bord, alle passager- og havneafgifter 

 

Prisen inkluderer ikke: Transport til og fra skibet, udflugter *kan købes på skibet*, drikkepenge om 

bord (ca. 7 euro per person pr. dag), personlig rejseforsikring. 
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Tekniske informationer: 

Skibets Længde - 110 meter 

Skibets Bredde -  11,45 meter 

Antal Kahytter - 69 kahytter 

Antal passagerer max - 138 passagerer 

Topfart -   ca. 24 km/t 

 

Dækbeskrivelse: 

 

Hoveddæk 

- 11 Dobbeltkahytter 

- Fitnesscenter 

 

Mellemste dæk 

- 30 Dobbeltkahytter 

- Restaurant 

Øverste dæk 

- Music lounge 

- 26 Dobbeltkahytter 

- Lounge bar 

- Reception 

- 2 luksus suiter 

 

Sol Dæk 

- Sky Bistro 

- Jacuzzi/Spa 

Kahytter: 

Dobbeltkahytter 

- 2 sengs kahytter med dobbeltseng, 

som kan adskilles til 2 enkeltsenge og 

et stort vindue, kahytten er omkring 

16 m2 og er udstyret med faciliteter, 

som aircondition, garderobe, spejl, vin-

duer (der kan åbnes på mellemste og 

øverste dæk) 

telefon, 220 volt stik og radio/TV. 

Kahytterne er indrettet i en praktisk 

stil.   
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***Velkommen Ombord*** 
 

 

Drikkevarer: Ved servering af drikkevarer oplyses kahytsnummer, og betaling foregår 

ved krydstogtets afslutning, med mindre der er købt en af skibets 

drikkepakker. 

 

Baren: Baren er åben fra kl. 09.00 til 24.00. Købte drikkevarer kan medbringes 

overalt på skibet. Egne drikkevarer må kun nydes i kahytten. Servering på 

soldækket efter behov.  

 

Restaurant: Gæsterne vil på første dagen bliver tildelt deres faste bord, og serveringen 

af maden foregår ved bordet, bortset fra morgenmaden der foregår fra 

tagselv buffet.   

   

Elektricitet:   220 volt. 

 

Håndklæder: Ønskes håndklæder udskiftet, efterlades disse på gulvet i badeværelset 

efter brug. Ophængte håndklæder betyder, at de kan genanvendes. 

  

Betaling: Skibet modtager udover kontanter i Euro, Visa-, Master- og Eurocard. Ved 

betaling med kreditkort pålægges regningsbeløbet et gebyr på 3%.  

 

Nattevagt: Skulle der opstå behov for hjælp i løbet af natten, er nattevagten altid til 

stede i eller omkring receptionen.  

 

Rygning:  Det er kun tilladt at ryge udendørs ved opstillede askebægre. 

 

Af sikkerhedshensyn er rygning i kahytterne strengt forbudt 

 

 

Deponeringsboks: Samtlige kahytter har elektroniske deponeringsbokse 

 

Telefon: Det er muligt at ringe fra kahyt til kahyt.  - Tryk kahyts nr.  

Ellers henviser vi til telefonlisten i kahytten. Receptionen har nummer 9. 

 

TV: Der findes forskellige TV-kanaler. Normalt er det muligt at se TV under 

sejlads. 

 

Vand: Vandet om bord i hanerne er drikbart og er også det der serveres i 

karaflerne til maden, men der kan også købes vand på flasker i baren.  

 

Aircondition og varme: Samtlige kahytter har individuelt aircondition, varme og ventilationsanlæg

  

Førstehjælp: Læge er altid indenfor rækkevidde, da skibet sejler tæt på mindre og store 

byer. Flere af besætningsmedlemmerne har udvidet førstehjælpscertifikat. 
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Skibet 

M/S Leonora har 67 dobbeltkahytter, og 2 suiter, fordelt på tre dæk, hoved-, mellemste og øverste 

dæk. På skibet findes reception, souvenir shop, restaurant, lounge og hyggelig bar, soldæk med delvis 

skygge eller sol.   

 

Kahytterne 

Alle kahytter har samme størrelse (16kvm) på nær vore suiter (24kvm). Private badeværelser med 

bruser, hårtørrer, garderobe, telefon, TV og elektronisk deponeringsboks. 

Kahytterne på mellemste og øverste dæk er udstyret med fransk altan. 

 

Faciliteter på skibet 

Restaurant, Lounge med bar, Foyer med reception og souvenirbutik, fitnessrum, soldæk med borde 

og stole/ liggestole, jacuzzi/spa, Internetcafè og kaffe/te station. 

 

Restaurant / køkken 

Restauranten har plads til, at alle gæster kan sidde enten sammen med medrejsende, der er 

minimum 4 ved hvert bord. Menuen ombord består af internationale retter samt specialiteter fra de 

regioner, der passeres under turen. Hvis vejrforholdene tillader det, kan der serveres grill eller buffet 

på soldækket. 

 

Program ombord 

Der leveres en ”Skibsavis” til alle kahytter under middagen indeholdende morgendagens program. 

 

Livet ombord 

Atmosfæren ombord er afslappet, og det anbefales at man medbringer afslappet tøj og en varm jakke 

eller trøje for kølige aftener og godt fodtøj til udflugter i land. Det henstilles, at herrerne bærer lange 

benklæder til middag. 

 

Til kaptajnens middag anbefales jakkesæt og/eller pænt tøj. 

 

 


