Jubileumskryssning – SGS fyller 35 år!
Strasbourg till Amsterdam
Datum: 1–8 april 2023 (8 dagar)
2023 fyller vår kära förening, Scandinavian Geographic Society 35 år. De senaste åren har vi
inte kunnat resa och umgås i föreningen så som vi är vana vid och många av oss har saknat
det. Vi vill därför kick-starta jubileumsåret 2023 med en traditionsenlig kryssning! På det
förra jubileet, hösten 2018, var inte vattengudarna med oss och vi fick åka buss istället för
båt längs Rhen, men skam den som ger sig! Nu reser vi på våren då det sällan är brist på
vatten. Tre länder står på programmet, då vår kryssning går tvärs genom Europa på floden
Rhen från Frankrike i söder, genom Tyskland till Nederländerna i norr. Ingen mindre än
Utrikes- och EU-korrespondenten Rolf Fredriksson blir vår ciceron under kryssningen och vi
får ta del av hans kunskaper under föreläsningarna ombord.
Vi reser med trivsamma och fina M/S Leonora som många av oss är bekanta med från
jubileumskryssningen på Mosel. Det borgar för god mat och dryck, trevlig service och bra
utrymmen för våra föredrag. Som vanligt kommer resan att bjuda på umgänge under trevliga
former samtidigt som vi får förstklassiga upplevelser, nya kunskaper och spännande
inblickar!

M/S Leonora – chartrad exklusivt för SGS
Vi har chartrat det fina fyrstjärniga fartyget
M/S Leonora som byggdes 2008. Alla 67
hytterna är rymliga (ca 16 kvm), har
fönster och de flesta stora
panoramafönster med fransk balkong.
Samtliga har 2 sängar (dubbel- eller
enkelsängar), en rymlig garderob,
skrivbord, kassaskåp, minibar, individuell
luftkonditionering och värme, TV, privat
duschrum och WC med hårtork och
toalettartiklar. Fönstren går att öppna,
utom på Hauptdeck av säkerhetsskäl.
Matsalen är ljus med sina stora
panoramafönster och rymlig så att vi alla
kan äta vid en gemensam sittning. Till
frukost serveras en riklig frukostbuffé. 3rätterslunchen är en kombination av buffé
och bordsservering, medan vår 3rättersmiddag serveras vid borden.
Ombord serveras en kombination av ett
internationellt kök och lokala rätter. Till
luncherna serveras vatten och till
middagarna även öl och vin, vilket ingår i
resans pris. Vill du ha mer eller exklusivare drycker går det att beställa mot tillägg. Ombord
finns lounger, en mindre på akterdäck där man fritt kan ta en kopp kaffe och te när man så
önskar, samt en stor salong där det finns bar, möjlighet att ta sig en svängom, lyssna på
båtens musiker och framför allt regelbundet samlas för att lyssna till vår cicerons intressanta
föreläsningar.
Fakta om M/S Leonora
• Byggd 2008
• Längd 110 m, bredd 11,45 m
• 67 hytter med 2 queen size bed som kan ställas ihop till en dubbelsäng
• Hiss mellan våningsplanen (ej till soldäck)
• Restaurang med stora panoramafönster där alla får plats att äta samtidigt
• Bar i stora salongen med stora panoramafönster där alla kan samlas för föredragen
• Aktersalong med fritt kaffe och té
• Sky bistro på soldäck som är öppen om väder och vind tillåter
• Gym
• Bubbelpool på soldäck (kan vara stängd så här års beroende på väder och vind)
• Fritt kaffe och té
• Fri wifi i receptionen
• Defilibrator

Ciceron Rolf Fredriksson
Utrikes- och EU korrespondenten Rolf Fredriksson blir
vår ciceron under kryssningen. Rolf har arbetat mer än
30 år som utrikesreporter för Sveriges Television, SVT.
Han har i flera år varit SVT:s Europakorrespondent med
Bryssel som bas och med ett särskilt fokus på Tyskland.
Det har betytt många reportageresor och besök i
Rhendalen och omgivande regioner.
Rhendalen är den ekonomiska, politiska och historiska
pulsådern för Tyskland, Nederländerna och hela
Västeuropa och Rolfs återkommande reportage
därifrån är mycket uppskattade. Han har rapporterat om
Tysklands enande efter Berlinmurens fall och har ofta
haft anledning att besöka Bonn, som ligger vid floden
Rhen och som i flera år fortsatte att vara det enade
Tysklands huvudstad. Som Europakorrespondent har
han även besökt Alsace och Strasbourg oräkneliga
gånger, Strasbourg som fransmännen hävdar är den
verkliga europeiska huvudstaden.

Resefakta
Tid: 1–8 april 2023 (8 dagar)
Antal deltagare: 120–133 SGS-are med vänner
Budgeterat pris: 20 000–25 000 kr/person
I priset ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyg från Stockholm/Köpenhamn/Göteborg till Strasbourg och hem från Amsterdam
Vi siktar också på att erbjuda möjlighet att åka tåg till och från kryssningen
Transfer från flygplatsen/tågstationen till och från kryssningen
8 dagars kryssning enligt programmet
Helpension
Föredrag och guidning
Utflykter
Husets vin, öl och läsk till middag och vatten till lunch
Fri tillgång till kaffe och té ombord på båten
Gym
Fri wifi i receptionen

Resrutt och program
Förutom Strasbourg och Amsterdam, där kryssningen börjar och slutar, har vi möjlighet att angöra
flera intressanta platser under vår kryssning. Vi har ännu inte fastställt vilka orter vi kommer att
besöka och mer information kommer så snart allt är klart.

.

Livet ombord:
Du kommer dagligen få ett aktuellt program med tider för dagens aktiviteter. Nedan är ett exempel:
07.30–09.30
10.00–11.00
12.30–14.00
14.00–
16.00–16.30
19.00–20.30
20.30–
22.00

Frukostbuffé
Föreläsning av vår ciceron
Lunch
Utflykt
Té, kaffe och kaka ombord
Middag
Levande musik i salongen
Vickning/snacks

Preliminära flygtider
Stockholm
1 april
Arlanda–Amsterdam kl 1340–1545 KL1110
Amsterdam–Stuttgart kl 1625–1735 KL1875
8 april
Amsterdam–Arlanda kl 2050–2255 KL1121
Göteborg
1 april
Göteborg–Amsterdam kl 0950-1125 KL1154
Amsterdam–Stuttgart kl 1230-1340 KL1873
8 april
Amsterdam-Göteborg kl 2115-2245 KL1163
Köpenhamn
1 april
Köpenhamn–Amsterdam kl 0925-1050 KL1126
Amsterdam–Stuttgart kl 1230-1340 KL1873
8 april
Amsterdam–Köpenhamn kl 1700-1820 KL1133

Intresseanmälan
Du anmäler intresse genom att kontakta Gränslösa Resor. Då får du reseprogrammet när det är klart
under sommaren/hösten 2022. Om alla som anmält intresse kan beredas plats kommer resan öppnas
för bokning direkt. Skulle intresset vara större än antalet tillgängliga platser, kommer lottdragning
ske och medlemmar prioriteras.

Gränslösa Resor, Byle Ekudden 431, 643 94 Vingåker
Tel 0151-209 00, mobil 070-686 88 55, mejl info@granslosaresor.se

