BREMEN OG HAMBURG
JULEMARKED
3. DESEMBER 5 DAGER KR 5 690,INKL. 2 JULEBORD OG 4 FROKOSTER
Bli med til Tyskland på julemarked!
Opplev stemningen, duften og smak en av
tysk punch, glühwein, brente mandler og pølser!
Bremen
Bremen er en spennende og historisk by med røtter helt tilbake til
700-tallets Karl den Store. Den nydelige gamlebyen og markedsplassen med det fantastiske rådhuset er
arena for et av de fineste julemarkeder Tyskland har å by på. Her kan vi
kose oss med glühwein og mumse
på de tyske julegodsakene mens den
over fem meter høye steinstatuen av
ridderen Roland følger med.
En tur i Rådhuskjelleren som rommer Tysklands største vinsamling,
er en opplevelse for vinelskere, og
hvorfor ikke legge inn et besøk i
den sjarmerende, trange og litt rare
bydelen Schnoor.

1. dag: Østlandet – Göteborg
Den første dagen på reisen
skal vi til Göteborg hvor Stena Line
venter på oss med avgang kl. 18.45
til Kiel. Det blir flere stopp langs
veien, og vi sjekker inn ca. kl.17.00
og spiser et herlig julebord kl.18.00
inkl. drikkevarer. Vel bekomme!

4. dag: Bremen – Hamburg – Kiel
Etter å ha kost oss med hotellets
herlige frokost setter vi kursen mot
Hamburg. Vi bruker noen timer på
byens julemarked før vi kjører videre
til Kiel. Vel om bord koser vi oss med
middagsbuffeen (drikke inkl) mens
båten legger fra kai kl. 19.15.

2. dag: Kiel - Bremen
Vi ankommer Kiel kl. 09.15 og
starter på vår ferd mot Bremen. Vi
sjekker inn på det flotte Atlantic
Grand Hotel Bremen der julemarkedet venter rett utenfor døren.

5. dag: Göteborg – Østlandet
Vi ankommer Göteborg kl. 09.15 og
setter kurs for Svinesund og Nordby hvor vi tar en god pause. Alle er
hjemme igjen i løpet av kvelden.
God Jul!

3. dag: Bremen
Hele dagen er fri til å nyte julemarkedet.

REISEFAKTA
Inkludert: Buss, ferge Kiel –
Göteborg t/r i 2-sengs innv. lugar,
2 hotellovernattinger på Atlantic
Grand Hotel Bremen, 2 julebord på
båten, 4 frokoster.
Tillegg: Enkeltrom/lugar kr 1 450,Reisevaluta: Euro. Debet- og/eller
kredittkort.
web: www.atlantic-hotels.de
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