Rajna – a Duna északi kapuja 2.
A folyó, aminek se eleje se vége!
2021. július 23-29. (péntek-csütörtök, 6 éj, 7 nap) KISBUSZ (résztvevők száma max. 8 fő)
Ára 305 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltség, parkolási díjak, a hajóutak (4 alkalom), a
belépők, tárlatvezetések, a napi kétszeri étkezés, a szállás (a 2 ágyas szobák rendelkeznek saját
tusolóval és WC-vel), és az utasbiztosítás díját.
A Duna végigjárása után következzen egy kisebb folyó, a Rajna. Hossza kicsit több, mint a Duna
fele, azaz 1320 km. Vízhozama is jóval szerényebb, de hajózás szempontjában kiemelkedő szerepe
van. Arról nem is beszélve, hogy közismert német, francia és holland nagyvárosokat köt össze, mint
Bázel, Strasbourg, Frankfurt, Bonn, Köln, Düsseldorf, Rotterdam, Amszterdam. Az út, melyet
megtesz kiemelkedik természeti és épített látványosságokban, ezért nem lenne sok értelme 7-8 nap
alatt „végigrohanni” a Rajnát, ezért most is, akár a Dunánál 2 részletben fogjuk végigjárni a teljes
útvonalat. Így jóval több idő marad az említett nagy városokra és a Hollandiában sok ágra szétoszló
deltára. Így lehetőségünk nyílik a második szakasz végén hajózni a szélmalmok között is.
Graubünden svájci kantonban két forráspatakból, a Felső- és
Alsó-Rajnából ered. A folyó érinti Liechtensteint és Ausztriát, a
Boden-tóba ömölve éri el Németországot, majd a német–svájci,
később pedig a német–francia határon folytatja útját észak felé. A
Ruhr-vidéket átszelve a folyó nyugat felé veszi az irányt, majd
Hollandiában, delta torkolaton keresztül ömlik az Északitengerbe.
Forrásvidékén több mint 150 gleccser táplálja a nagyon sok Rajna
nevű patakot. A végén a tengerbe ömlés előtt is rengeteg ágra
szakad, mégpedig úgy, hogy magát a Rajna nevet is elveszti.
Utunk során több alkalommal szállunk különböző típusú hajóra.
A Loreley-sziklánál kapcsolódunk be ismét a Rajna folyásába,
majd folytatjuk egészen az Északi-tengerig a folyóval való
ismerkedést. Hollandiára különösen nagy hangsúlyt fektetünk,
hiszen itt már annyira több ágra szakad a folyó, hogy szinte az egész országot behálózza.

2021. július 23. (péntek) 1.

nap 950 km

7.00 Indulás Felszállás Kozármislenyben és Pécsen a saját lakások előtt
09.30 Felszállás Budapesten (Kelenföld)
18.30 Érkezés a szállásra Nürnberg mellé, közben 2-2,5 óránként pihenő

Szállás elfoglalása, majd vacsora.

2021. július 24. (szombat)

2. nap 490 km

Reggeli a szálláson

Első pillantásunk a Rajnára a Loreley-szikláról történik, majd közvetlen közelről megnézzük a
szobrot a folyó partján.

Ez a völgy telis tele van várakkal, kastélyokkal. Az első részben itt hajón haladtunk, de most
lehetőség van a szárazföldet is bejárni, ezért ebéd után megtekintjük az egyik csodaszép várkastélyt,
a Schloss Stolzenfels-t.

Majd irány a festői völgyön keresztül a Kölnhöz közeli szállás.

2021. július 25. (vasárnap)

3. nap 60 km

Reggeli a szálláson, majd irány Köln. Rövid városnézés után hajóra szállunk és szinte egész nap ott is maradunk. Kétszer
annyit hajózunk, mint amennyit autóval utazunk. Köln központjából indulva Bonnon keresztül Remagenig hajózunk, ahol
kiszállunk egy kis városnézésre, majd visszaszállunk a hajóra és utazunk vissza Kölnbe az esti órákban,
A hajón fogunk ebédelni, majd kiszállás után egy kis esti városnézés Köln óvárosában.

Városnézés után a szállás elfoglalása Düsseldorfban.

2021. július 26. (hétfő)

4. nap 245 km

Reggeli a szálláson. Ezen a napon 2 hajózásban is lesz részünk. Egy rövid düsseldorfi városi séta után 1 órás városnéző
sétahajózásra indulunk, majd folytatjuk a szárazföldön és megkeressük azt a pontot, ahol hivatalosan véget ér a Rajna.

Itt elágazódik, és más-más néven folytatja útját. Nekünk is ideje lesz egy kis ebéd után néznünk.
Ez már holland földön lesz, így ideje keresni pár szélmalmot. A legsűrűbben Kinderdijkben találhatóak. Itt szintén hajóra
szállunk és utazunk a szélmalmok között.

Ezt követően elfoglaljuk szállásunkat egy csodálatos környezetben.

2021. július 27. (kedd) 5.

nap 130 km

Reggeli a szálláson, majd pontot teszünk a Rajna végére, azaz elmegyünk az Északi-tengerig. Ez a hely különösen
érdekes lesz, mert Rotterdam kijárata.

Kis pihenő után irány egy ékszerdoboz. Ez nem más, mint a 100 000 lakosú Delft.

Mivel ez az út a Rajnáról szól, nem tudunk megnézni minden holland nevezetességet, de ha mondjuk óriások lennénk,
akkor gyorsan elérnénk egyik helyről a másikra. Ezt sajnos ilyen részvételi ár mellett sem tudom bevállalni, de van egy
másik megoldás. Kicsinyítsük le a látnivalókat! Na, ez menni fog. Hága mellett a Madurodamban mindez valóra válik.

Majd este a szállás elfoglalása Hága és Amszterdam között.

2021. július 28. (szerda)

6. nap 515 km

Reggeli a szálláson, majd irány Amszterdam. Szinte egész napos program. Városnézés Hopp on Hopp off busszal és
hajóval (de inkább hajóval) időnként gyalog majd megint hajóval és alkalomszerűen holland módra ebéd.
Tulajdonképpen ez is a Rajna, mert el lehet jutni a Rajnától idáig hajóval. De hova nem lehet Hollandiában?

Városnézés után 16 órakor indulás haza. Elég messze vagyunk, így egyszer megállunk aludni egyet, majd a 7. napon
átutazzuk Németországot, Ausztriát és Magyarországot.

2021. július 29. (csütörtök)

7. nap 1140 km

Reggeli után indulás, közben pihenők és ebéd.
Jelentkezés: A részvételi szándék jelzése, a foglaló befizetésének időpontjával.
Foglaló befizetése: 150 000,- Ft.
A visszalévő (155 000,- Ft) összeg 2021. június 26-ig.
Az útleírás szerzői jogi védelem alatt áll.
Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38, e-mail: palotaix@t-online.hu,)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny. www.csakszis.hu/2020

