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QUEDLINBURG
Idyllisk!

Avreise 9.des - 5 dager kr. 5990,-

Idyllisk!

Magisk jul:
På denne turen har den
magiske julen funnet veien inn
i den 1000 år gamle byen
Quedlinburg. Julemarkedet
finner vi foran rådhuset, og
overalt ser vi festlig dekorerte
smågater med sine 1000 år
gamle brostein. Vi oppdager
særegenheter skjult i
bakgårder, verdifulle
gjenstander og kuriositeter,
lydene av orgelmusikk som
ringer ut fra byens kirker.
Julemusikk hører vi også hver
dag på Schlossberg, spesielt
når et nytt bindingsverkshus
åpner sine dører for å bli en
del av Quedlinburg sin
adventskalender. Ikke mindre
fascinerende er «Magic of
Christmas» når butikkvinduer
over hele byen viser frem sin
samling av gammeldagse
dukke kjøkken og leketøy.
Byen har velfortjent fått sin
plass på UNESCOs
verdensarvliste innbyggerne selv mener at
det er ingen som klarer å
snike seg unna den magiske
julestemningen her i
Quedlinburg - Bli med på
dette vakre jule eventyret!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Med alle vel ombord setter vi kurs for Göteborg. Vi stopper
for en sen lunsj på veien, før vi sjekker inn på Stena Line sin
båt som har avgang kl. 18.45. På vei mot spennende eventyr,
koser vi oss med en 3-retters middag om bord.

Dag 2: Kiel - Quedlinburg
Etter en god frokost ankommer vi Kiel kl.09.15. Vi setter
kursen for den vakre byen Quedlinburg. Vi kjører via
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Hamburg, Hannover, Braunschweig og Wernigerode før vi
kommer frem til Best Western Hotel Schlossmühle. Vi sjekker
inn for 2 netter. Ettermiddagen fri til egne aktiviteter. De
fleste vil vel avlegge julemarkedet ett besøk allerede nå, hvis
ikke er reiselederen klar med råd og tips. Felles middag

Dag 3: Quedlinburg

Reisefakta:

Nå har vi hele dagen på oss til å nyte av denne fantastiske
byen og dens julemarked. Felles middag på vårt hyggelige
hotell

• Bussreise
• Båtreise Gøteborg - Kiel t/r

med plass i 2 - sengs innvendig
lugar
• 2 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 4 frokost

Dag 4: Quedlinburg - Kiel
Dessverre er stunden kommet da vi må forlate Quedlinburg
og sette kursen hjemover igjen. Vi ankommer Kiel på kvelden
og sjekker ombord på Stena Line som skal ta oss på
nattseiling over til Gøteborg. Vi nyter en god middagsbuﬀet
ombord mens båten legger fra kai kl. 18.45

• 4 middag hvorav 2 inkl drikke
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 1190,Utvendig lugar ombord på Stena
kr. 350,- pr pers når to deler lugar
Reisevaluta: Svenske kroner,
euro, debet- og/eller kredittkort

Dag 5: Gøteborg - Østlandet
Vi ankommer Gøteborg kl.09.15 og tar fatt på siste etappe av
hjemturen. Alle er hjemme i løpet av tidlig kveld.

