JULMARKNADSRESA
TILL HAMBURG
2 - 4 december 2018
Hamburg är berömt för sina julmarknader, fyllda av tradition, som sträcker sig
över hela innerstaden. Den största julmarknaden breder ut sig framför rådhuset
där marknadsbodarna bildar en egen liten stad. Dofterna från ångande mat och
inte minst dryckesstånden har under generationer lockat miljontals besökare.
Här bjuds det på en försmak av julens fröjder, här är det julstämning. Resan
ger det mesta av det bästa av denna denna livliga och vänliga världsstad.
Reseledare Boris Salomonsson.
Dag 1. Tidigt på morgonen avreser vi från hemorten söderut. Vid Björkängs vägkrog
stannar vi för frukost/kafferast, därefter till Helsingborg för färjetur till Helsingör. På
vägen till Rödby passeras de vackra Faröbroarna. I Rödby väntar en ny färjetur som
tar oss till Puttgarden i Tyskland. Vid 18.30-tiden är vi framme i Hamburg för
incheckning och gemensam middag på centralt belägna InterCityHotel Hamburg
Dammtor-Messe. Kvällen är sedan fri för att utforska staden i egen takt.
Dag 2. Frukost. För intresserade börjar vid dagen med en liten stadsrundtur i de
centrala delarna. Hela dagen är sedan fri för att på egen hand njuta av den härliga
julstämningen i Hamburg. Över hela innerstaden bjuder Hamburg på julmarknader,
fyllda med traditionella hantverkare, karuseller, julsånger, kulinariska läckerheter och
doften av glühwein. Passa på att smaka på dessa delikatesser. Här finns massor att
se, inte bara julmarknaderna utan även den historiska miljön med fina byggnader och
vackra kyrkor runt Altstadt och ner mot hamnen.
Dag 3. Efter frukost är det dags att ta farväl av Hamburg och återvända hemåt. Innan
vi kommer till färjan i Puttgarden stannar vi till för att komplettera våra inköp. Resan
fortsätter sedan genom Danmark och via färjan i Helsingör – Helsingborg är vi åter i
Sverige med fyllda kassar efter en innehållsrik och trevlig tredagarstur. Efter
lunchpaus på lämpligt ställe kör vi vidare mot hemorten.
Pris: 2.390 kronor
I resans pris ingår: Resa i modern helturistbuss, logi i dubbelrum på 4-stjärnigt hotell,
två frukostar, en middag, väg- och färjeavgifter, rundtur i Hamburg samt
reseledare/guide. Tillägg för enkelrum 650 kr.
Anmälan till Enströms buss
Ingemar Enström 0514-40271, 0705-877352

