Rajna – a Duna északi kapuja 1.
A folyó, ami átkel egy tavon!
2022. július 04-09. (hétfő-szombat), 5 éj, 6 nap max. 8 fő
Irányár: 720.00€ (2021-ben 263 000,-Ft)/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a hajóutakat, a libegőket,
a belépőt a Wiamalához, a szállást a reggelivel, és az utasbiztosítást.
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 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 Északi-tengerbe.
Forrásvidékén több mint 150 gleccser táplálja a nagyon sok
Rajna nevű patakot.

A Rajna forrásvidéke több, mint 1000
km-re fekszik tőlünk, ezért az első nap
csak a megközelítéssel telik, ugyanúgy,
mint a Duna esetében.
Utunk során több alkalommal szállunk
különböző
típusú
hajóra.
Első
alkalommal átszeljük a Boden-tavat. A
kiemelten szép részeket mindig hajóról
fogjuk megtekinteni. Most azonban a
levegőbe is emelkedünk. 2 alkalommal
libegőről tekintünk a Rajnára. Búcsúként
át is repülünk felette.

1. nap
Utazás az Innsbruck után lévő szálláshoz
5.00 Indulás Kozármislenyből felszállási lehetőség az útvonal mentén illetve Budapesten Kelenföldön
Szállás elfoglalása Übersaxenben, majd vacsora lehetőség. Itt 2 éjszakát töltünk el.
2. nap

Viamala - Séta a Rajna forrásvidékén található méltán híres hágóban.

Reichenauban veszi föl a folyó a Rajna nevet az Alsó- és Felső Rajna találkozásánál. A Plessur
összefolyásával Churtól a folyó hajózható lesz.

Bregenzi városi séta a Boden-tó partján, illetve a Rajna beömlésénél.

3. nap

Hajózás a Boden-tavon Lindauból Rorschachba de előtte városnézés a gyönyörű Lindauban
Hajózás közben elhaladunk a Rajna beömlése mellett.

Kiszállás után Indulás a Rajna-vízeséshez

Bázelben 2 órás városnézés

Szállás Strasbourgban.
4. nap
1,5-2 órás városnézés Strasbourgban a katedrális (Notre Dame) megtekintésével

Strasbourg után megállás Wormsban a

Niebelung hídnál.

A Niebelung-híd tornyának megtekintése, majd ebéd lehetőség a Hagenbräu étteremben, ahol az
ételen kívül az azonos nevű sört is főzik. Természetesen gondolva az itthon maradottakra kóstolóba
lehet hozni pár terméküket (1 literes csatos üveges sört, 5 literes partihordós kiszerelésű sört,
sörpralinét, sörlikőrt, sörkeserűt stb. Itt lehet megtekinteni a részleteket:
https://www.hagenbraeu.de/shop )

Rüdescheimben libegővel a Niederwald emlékmű megtekintése, majd szintén libegővel visszaereszkedés
a Rajnához.

Indulás a szállásra szembe a Rajna másik oldalára Bingenbe
5. nap
Indulás a szállásról a Bingen am Rhein kikötőjébe majd hajózás Koblenzbe Menetidő (hajón): 4 óra

Koblenzben felvonóval a kilátó megközelítése.

Búcsú a Rajnától és indulás haza.
Szállás Wiesentben.
6. nap
Utazás több megállással Magyarországig.

Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu)
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