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TYSK LUKSUS OG IDYLL
Steinberger Hotel and Spa i Bad Pyrmont
Avreise 4.mai - 7 dager KUN kr. 8990
Steinberger Hotel & Spa
Steigenberger Hotel and Spa
ligger rett ved siden av
feriestedet Bad Pyrmont og
stedets berømte palmehager
Hotellet vil skjemme oss bort
med 5-stjerners luksus.
Ønsker du noe annet så finner
vi Bad Pyrmonts slott og dets
museum kun rundt syv
minutters gange unna, og
byens historiske sentrum
ligger kun ett minutt unna.
Hotellet tilbyr gjestene det
høyeste nivået av komfort. I
tillegg til et luksuriøst
marmorbad, vil du også kunne
nyte din egen private balkong
eller terrasse, samt en
flatskjerm-TV, safe og minibar
Etter et besøk i hotellets
romslige spa- og velvære
område - som tilbyr alt for de
som leter etter litt avslapning,
samt de som trenger litt
avstressing så er de
nærliggende tropiske hagene
ideelle for en lang,
beroligende spasertur.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Den første dagen på reisen skal vi til Göteborg hvor Stena
Line venter på oss med avgang kl. 17.45 til Kiel. Det blir flere
stopp langs veien, og vi sjekker inn ca. kl.16.00 og spiser en
god og smakfull 3-retters middag ombord inkl.2 glass med
drikke. Vel bekomme!

Dag 2: Kiel - Bad Pyrmont
Vi ankommer Kiel kl.09.15 og starter på vår ferd mot Bad
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Pyrmont. Vi skal ikke kjøre så langt i dag, men vi passerer
Hamburg, Hannover og Hameln før vi kommer frem. Vi
sjekker inn på stemningsfulle Steinberger Spa & Bad og gjør
oss kjent med hotellet - som blant annet har ett bad og
wellness område på 1500 m2, basseng med 30 grader, saunaer
med mer. Felles middag om kvelden.

Dag 3 - 5: Bad Pyrmont med utflukter
Vi har hele 3 dager til disposisjon på dette vakre stedet - det
vil si at du kan nyte dagene på egenhånd eller bli med Kjetils
Bussreiser på en eller flere utflukter: Idylliske Hameln hvor
det vil bli guidet rundtur med selveste «Rottefangeren», Og så
har vi Lemgo som er en annen fin liten by hvor vi gjør en
stopp før vi fortsetter til Detmold for lunsj på egenhånd derfra kan vi også nyte en fantastisk panorama utsikt over
Weserbergland vi stopper da ved den store statuen
Hermanndenkmahl.
Vi har felles middag hver kveld på hotellet

Dag 6: Bad Pyrmont - Kiel

Reisefakta:
• Bussreise
• Stena - Line Gøteborg - Kiel t/r

med plass i innvendig lugar
• 4 netter på flotte Steinberger

Hotel and Spa Bad Pyrmont
• 6 frokost
• 6 middag hvorav 2 inkl drikke
• Utflukt til Lemgo og Detmold
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 1290,Utflukt:
Hameln og Rottefangeren
kr. 400,-

Vi er litt motvillige til å reise herfra, men nå venter Stena Line i Kiel. Vi skal ikke kjøre langt i dag og båten har ikke
avgang før kl.18.45 - så hvem vet - kanskje finner vi på noe
underveis - om trafikken tillater det. Felles middag ombord på
Stena etter avreise.

Dag 7: Gøteborg - 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.

