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JULEMARKED

Vår favoritt

MAGDEBURG
Avreise 8.desember - 5 dager KUN kr. 4990,-

Dag for dag program:
Magdeburg
Magdeburg er i
utgangspunktet et gammelt
erkebispedømme, men ligger i
dag i det vi som oftes kaller for
Europas største
«vassdragskryss» ettersom
Mittelandkanalen her er
sammenknyttet til Elben.
Magdeburg er julemarkedet
for deg som ønsker kort
kjøring, rimelig shopping, flott,
sentralt hotell, god mat og
sosial hygge
Hotellet har eget basseng og
spa avdeling

Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Den første dagen går ferden til Gøteborg. Det blir tid til flere
hyggelige pauser underveis før vi sjekker inn på Stena Line sin
ferge i god tid før avgang. Vi koser oss med en deilig buﬀet
middag mens båten legger fra kai kl.18.45. Drikke inkludert.
Nattseiling over til Kiel i Tyskland.

Dag 2: Kiel - Magdeburg
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Etter en god frokost ombord ankommer vi Kiel kl.09.15.
Vi setter kursen for tidligere Øst-Tyskland og byen
Magdeburg.Ettersom vi ikke har så langt å kjøre i dag så gjør
vi en tur innom julemarkedet i Schwerin for lunsj og litt
julestemning før vi fortsetter frem til flotte Hotel Ratswaage i
Magdeburg - hvor vi sjekker inn for 2 netter. Etter innsjekk er
det mulighet til å gjøre en liten rusletur sammen med
reiselederen for å bli litt kjent her i sentrum før vi samles til
felles middag på hotellet.

Dag 3: Magdeburg
Etter en fantastisk god frokost så er vi klare til å nyte av
hotellet, byen, julemarkedet og hva som måtte friste.
Magdeburg byr på mange muligheter til shopping av julegaver
i byens butikker, mange gode smaker og lukter på
julemarkedet, men til tross for at byen ble kraftig bombet
under 2.verdenskrig så er det flere bygninger som imponerer
blant annet rådhuset som ligger rett ved hotellet.
Felles middag på hotellet om kvelden

Reisefakta:
• Bussreiser
• Båtreise / Stena-Line Gøteborg

- Kiel t/r med plass i innvendig
dobbellugar
• Besøk på julemarked i

Schwerin
• 2 netter med plass i

dobbeltrom på flotte hotell
Ratswaage i Magdeburg
• Julemarked i Magdeburg
• 4 frokost
• 3 middag hvorav 1 inkl drikke
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/ lugar kr. 1190,-

Dag 4: Magdeburg - Kiel
Etter frokost setter vi kursen mot Kiel. Vi fortsetter ett
stykke på øst-tysk side og ankommer Kiel i god tid før
båtavgang.

Dag 5: Gøteborg - Østlandet
Etter en herlig sjøfrokost legger vi til kai i Gøteborg kl.09.15
og tar fatt på E6 hjem til Norge. Flott vei gjør at milene går
raskt unna. I løpet av kvelden er alle hjemme

