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M/S LEONORA - KÖLN/AMSTERDAM 2019 

Köln – Arnhem – Gorinchem – Dordrecht – Amsterdam 

6 Dage / 5 Nætter 
Tag med på et betagende krydstogt, hvor der er lidt for en hver smag. Turen begynder i en af 

Tysklands mest spændende byer – Köln – med et af Europas største og smukkeste bygningsværker – 

Kölner Dom. Vi fortsætter ad Rhinen på en afslappende sejltur mellem Köln og den hollandske by, 

Arnhem. Her kan man, ved et besøg på det fantastiske Hartenstein Museum, opleve et af de vigtigste 

slag under 2. verdenskrig – Slaget ved Arnhem. 

 

Vi skal også besøge et par af Hollands traditionelle, hyggelige byer, inden vi skal på besøg i verdens 

største blomsterpark – Keukenhof. Turen afsluttes i Amsterdam, hvor vi bl.a. skal opleve Hollands 

hovedstad på en kanalrundfart gennem byens mange kanaler. 

 

Dag 1 Check-in på skibet, Köln 

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.  

Tysklands fjerde største by Köln danner rammer om starten på vores fantastisk rejse langs Rhinen 

Nyd dagen på en de mere end 25 forskellige museer som byen tilbyder, eller på en af de mange cafeer 

i den gamle bydel. 

  

http://www.cruise2go.dk/
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Dag 2 Köln – Arnhem 

M/S Leonora ligger til kaj nogle ganske få hundrede meter fra centrum af byen, og efter en dejlig 

morgenmad skal vi på udflugt. Udflugten foregår til fods, og målet er i første omgang Altstadt - den 

gamle del af Kölns centrum. Herfra går vi videre til den berømte Kölner Dom. Domkirken er dedikeret 

Jomfru Maria og St. Peter. Det har taget mere end 600 år at færdiggøre dette imponerende 

bygningsværk. Man påbegyndte byggeriet i 1248, men det færdiggjordes først i 1880. Efter besøget i 

Domkirken bliver der tid på egen hånd til at udforske delstaten Nordrhein-Westfalens vigtigste by. 

 

Tilbage på skibet venter besætningen med lunch, som indtages mens skibet lægger fra og sejler 

nordpå mod Arnhem. Vi forventer ankomst i Arnhem kort før midnat. I skal selvfølgelig nyde 

eftermiddagens sejlads fra skibets soldæk. 

Om aftenen vil der være velkomstmøde og præsentation af skibets besætning, her serveres 

velkomstdrink og kanapéer i Lounge baren. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 3 Arnhem - Gorinchem 

I Arnhem er der mulighed for at besøge The Airborne Museum `Hartenstein´ i Oosterbeek, der ligger 

en halv times kørsel fra centrum, hvor M/S Leonora har lagt til.  

 

Det tidligere Hotel Hartenstein i Oosterbeek fungerede som hovedkvarter for The British 1st Airborne 

Division, der spillede en afgørende rolle i Slaget ved Arnhem. Hartenstein Museum er et enestående 

museum, der på fantastisk vis fortæller historien om et af de altgørende slag i slutningen af 2. 

verdenskrig. 

Byen Arnhem vil for altid være forbundet med et af de mest berømte slag under Anden Verdenskrig - 

nemlig Slaget ved Arnhem, der fandt sted den 17. og 18. september 1944. 

http://www.cruise2go.dk/
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Planen, der var udtænkt af engelske General Montgomery, fik navnet 

Operation Market Garden, og den gik ud på, at mere end 10.000 faldskærmssoldater skulle lande bag 

fjendens linjer på markerne ved Oosterbeek - vest for Arnhem. 

Efterfølgende skulle faldskærmssoldaterne rykke frem mod Arnhem og indtage broen over Nederrijn 

og holde den, indtil der kom forstærkning fra de amerikanske og polske tropper fra syd. 

Montgomery forventede, at dette overraskelsesangreb vil forvirre og splitte de tyske tropper, men 

Operation Market Garden gik fuldstændig galt. Mellem 17. og 18. september faldt en så tæt tåge 

over Arnhem, at det var umuligt for de amerikanske og polske tropper at nå frem. Efter 9 dages kamp 

var mere end 2000 soldater dræbt og mere and 5000 sårede eller efterladt i den ødelagte by. 

De allierede nåede aldrig frem, og i vinteren 1944-45 oplevede hollænderne en katastrofal 

krigsvinter, hvor tusinder døde af kulde og hungersnød. Arnhem blev befriet den 8. april 1945. 

  

I dag er der ingen anden by i Holland, der fejrer befrielsesdagen (5. maj) med så stort festivitas, som  

Arnhem. 

På det tidligere Hotel Hartenstein i Oosterbeek, som var hovedkvarter for Operation Market Garden, 

er der i dag indrettet det mest fantastiske museum, der fortæller hele historien. Ikke langt fra 

Hartenstein ligger begravelsespladsen, Airborne Kerkhof. Her hviler 1.667 engelske og 79 polske 

soldater, som faldt under Slaget ved Arnhem. 

 

Efter besøget på Hartenstein Museum går turen tilbage til skibet, hvor der venter en dejlig lunch. 

Eftermiddagen er til fri disposition, eller der kan arrangeres en bytur til fods i Arnhem, der ligger bare 

nogle få hundrede meter fra skibet. Arnhem er en hyggelig lille by med omkring 150.000 indbyggere. 

Byen har en spændende og lang gågade med mange dejlige butikker. 

 

M/S Leonora sejler videre kl. 18:00 med kurs mod den lille hyggelige by, Gorinchem, hvor vi forventer 

at være fremme omkring midnat.  
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Dag 4 Gorinchem – Dordrecht 

Den hollandske fiskerby Gorinchem, ligger placeret hvor floderne Linge og Boven-Merwede mødes, 
og er omringet af flade grønne landskaber samt vindmøller og diger. 
Den lille by har en hyggelig bymidte, med huse i traditionel hollandsk stil, og Linge floden der løber 
igennem centrum af byen. 
På modsatte bred kan slottet Loevenstein blandt andet opleves. 
Slottet spillede en vigtig rolle under Napoleons besættelse af den Hollandske by, hvor slottet agerede 
kaserne for de franske tropper. 
Slottet var i samme periode fængsel for mange politiske fanger. 
Den charmerende by kan udforskes efter morgenmaden, da skibet sejler mod Dordrecht klokken 
13:00. 
 

Vi ankommer til Dordrecht omkring kl 15:00, hvor der er arrangeret en bytur til fods. Dordrecht er 

hovedstad i provinsen Syd-Holland og er Hollands ældste by. Faktisk ligger byen på en ø – omgivet af 

ikke færre end 5 floder samt et utal af kanaler. Byen er sprængfyldt med historie og kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 5 Dordrecht - Amsterdam 

Der er afgang på dagens udflugt til Keukenhof umiddelbart efter morgenmaden. Så snart alle gæster 

er gået fra borde sejler M/S Leonora videre til Amsterdam, hvor I møder hende igen sidst på 

eftermiddagen. Keukenhof er beliggende ved den lille by, Lisse, i det nordlige Holland. Keukenhof er 

verdens største blomsterpark, der rummer mere end 7.000.000 blomsterløg, der hvert år plantes i 

den store park. Arealmæssigt dækker området 32 hektar. 

http://www.cruise2go.dk/
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Tilbage i Amsterdam er der mulighed for at tage på en kanalrundfart rund i Amsterdams omfangsrige kanalsy-

stem. 

 

Dag 6 Amsterdam 
Et uforglemmeligt flodkrydstogt er til ende for denne gang. 
 

 
Eksempel på sejlplan 

Havn: Ankomst: Afrejse: 

Dag Havn Ankomst Afgang 

Mandag Köln 12:00  
Tirsdag Köln  13:00 
Tirsdag Arnhem 22:00  
Onsdag Arnhem  18:00 
Torsdag Gorinchem 00:01 13:00 
Torsdag Dordrecht 15:00  
Fredag Dordrecht  08:30 
Fredag Amsterdam 15:00  
Lørdag Amsterdam  10:00 

 
***Ændringer af rute samt tider, kan forekomme 
 

http://www.cruise2go.dk/
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Dato Tur Dage 

01. April 2019 Köln – Amsterdam 5 nætter/ 6 dage 
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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. 

 

  

http://www.cruise2go.dk/
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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.  

  

http://www.cruise2go.dk/


 

Side 9 af 10 
 

 

***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.  
 

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. 
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