61

Julemarkeder
Glühwein og brændte mandler
Hamburg
Nyhed

3 dage
Afrejse
24.11
08.12

Hjemk.
26.11
10.12

Pris
2450,2450,-

Rute
1-2-3
1-2-3

Tillæg for enevær. 2 nætter

600,-

Tilkøb 2 x aftensmad på hotellet 315,-

Inkluderet i prisen:
2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x frokost (hjemrejsen)
Udflugter som beskrevet
Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Færge: Rødby-Puttgarden
Excl. entréer
Valuta: Euro
Hotel Ibis Hamburg Alster
Holzdamm 4-12+16
20099 Hamburg
Tlf.: 004940248290
God beliggenhed i centrum.
Alle værelser med bad og toilet.

Dag 1. Under sejlturen fra Rødby til
Puttgarden er der mulighed for at nyde
færgens morgenbuffet med udsigt over
Østersøen. Vi kører frem til Lübeck, som
naturligvis også er julepyntet. Her gør vi
ophold med tid til at nyde stemningen og
julemarkedet og spise frokost. Derefter
går rejsen videre til Hamburg. Bussen
tager os med på en lille rundtur, inden vi
kører til vores centralt beliggende hotel
og bliver indkvarteret. Aftensmad på
hotel eller i byen.
Dag 2. Hotellets morgenbuffet byder os
velkommen til en ny dag. Herefter tager
rejselederen og bussen os med på en
byrundtur, hvor vi ser og hører mere om

denne spændende by. Der bliver tid på
egen hånd til at opleve Hamburg og
julemarkedet lige midt i byen. Der er god
tid til at shoppe, hygge og nyde julen i
Hamburg.
Dag 3. Efter morgenmaden pakker vi
bussen og der bliver tid til at foretage de
sidste indkøb i gågaden, inden vi sætter
kursen nordpå. Vi kører til Ricklinger
Landbrauerei, hvor en lille frokost venter
på os, og derefter er der rundvisning i
deres eget bryghus. Rejsen fortsætter
nu mod færgen, hvor vi på vejen dertil
gør ophold til ”grænsehandel”, så vi kan
få fyldt kufferten med julelækkerier.

Bremen
Nyhed

4 dage
Afrejse
04.12
09.12

Hjemk.
07.12
12.12

Pris
2995,2995,-

Rute
1-2-3
1-2-3

Tillæg for enevær. 3 nætter

565,-

Tilkøb 3 x aftensmad på hotellet 405,-

Inkluderet i prisen:
3 overnatninger
3 x morgenbuffet
1 x frokost (hjemrejsen)
Udflugter som beskrevet
Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Færge: Rødby-Puttgarden
Excl. entréer
Valuta: Euro
RAMADA Überseehotel Bremen
Wachtstrasse 27-29, 28195 Bremen
Tlf.: 004942136010
Flot hotel, med god beliggenhed tæt
ved floden.
Flotte værelser, alle med bad og
toilet. Restaurant og bar.

Dag 1. Mens du nyder sejlturen til Puttgarden, kan du også nyde færgens store morgenbuffet. Herefter går rejsen
direkte videre til Hamburg. Her gør vi
ophold for lige at opleve julemarkedet
og nyde en lille frokost, inden rejsen
fortsætter til Bremen og vores hotel.
Dag 2. Rejselederen og bussen tager os
med på en byrundtur, hvor vi ser og
hører mere om den spændende by. Der
bliver tid på egen hånd til at opleve Bremen og julemarkedet tæt ved vores
hotel, hvilket giver god mulighed for at
få frokost, Glühwein, kaffe og kage i en
herlig julestemning først i dagslys og
senere i aftenstemning.
Dag 3. Efter morgenmaden byder rejselederen på en tur til Bremerhaven. Som
søsterby til Bremen kan Bremerhaven

prale med at have en af Tysklands største havne, den største kaj i verden, et
ubådsmuseum, museet Deutsches
Auswandererhaus, samt den spændende bygning kaldet Klimahaus Bremerhaven 8° Ost, hvor du kan komme på en
’verdensrundrejse’ og opleve jordens
klimazoner.
Dag 4. Bussen pakkes, og der bliver tid
til at foretage de sidste indkøb i gågaden, inden vi sætter kursen nordpå. Vi
kører til Ricklinger Landbrauerei, hvor
en lille frokost venter på os, og derefter
får vi en rundvisning i deres eget bryghus.
Rejsen fortsætter nu mod færgen,
hvor vi på vejen gør ophold til
”grænsehandel”, så vi kan få fyldt kufferten med julelækkerier.

