Frihet til å reise på egne vilkår!

Juletur 2022 Hamburg - Tyskland
Storby og hyggelige Julemarkeder i Tysklands nest største by!
MANDAG 5.12
Kl. 12:30
Kl. 13:30
Kl. 17:45

DRAMMEN – OSLO - KØBENHAVN
Oppmøte - avreise Drammen / Oslo etter avtale
Ankomst Oslo - Innsjekk DFDS fra 13:30. Avgang med Pearl Seaways 15:00
Felles julemiddag / buffé ink. 1 drikke i restaurant 7 Seas

TIRSDAG 6.12

KØBENHAVN – RØDBYHAVN - PUTTGARDEN - HAMBURG
Frokost på skipet – 7 Seas restaurant
Ankomst København
Påstigning for våre Danske gjester, avreise mot Rødbyhavn - Avgang 13:45
Ankomst Puttgarden og Scandlines Bordershop - 2 timer, avreise 16:30
Ankomst Hamburg og innsjekk på:
Scandic Hamburg Emporio Hotel, Damtorwall 19, 20355 Hamburg
Kvelden til egen disposisjon

Kl. 10.00
Kl. 14.30
Kl. 18.30

ONSDAG 7.12
Kl. 13.00
Kl. 14.30
Kl. 20.00

HAMBURG - LÜBECK – UTFLUKT FOR INTERESSERTE 
Frokost på hotellet
De som ønsker å reise på utflukt møtes ved bussen
Ankomst og vi hygger oss noen timer på julemarkedet i Hansestadt Lübeck!
Oppmøte og avreise tilbake til Hamburg

TORSDAG 8.12

HAMBURG
Frokost på hotellet
Dagen til egen disposisjon

FREDAG 9.12

HAMBURG
Frokost på hotellet
Dagen til egen disposisjon

LØRDAG 10.12

HAMBURG – PUTTGARDEN – RØDBYHAVN - KØBENHAVN - OSLO
Frokost på hotellet
Utsjekk og oppmøte ved bussen – avreise til København via Puttgarden 11:45
Ankomst København og avstigning for våre Danske gjester
Innsjekk DFDS og avgang Pearl Seaways 17:00 til Oslo
Felles julemiddag / buffé ink. 1 drikke i restaurant 7 Seas

Kl. 09.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 17:45
SØNDAG 5.12
Kl. 09:15

Freedom Express as
PB 2474 Strømsø
3003 Drammen

OSLO - DRAMMEN
Frokost på skipet – 7 Seas restaurant
Ankomst Oslo, avstigninger i Oslo/Drammen etter avtale.

Tel: 800 20 233
post@freedomexpress.no
Org. nr. 992 49 19 30

www.freedomexpress.no
www.facebook.com/freedombuss

Frihet til å reise på egne vilkår!

Turen inkluderer:
6 dagers busstur med Freedom 1 – vår store flotte buss med hyggelig vertskap, fergeoverfart med
DFDS T/R- overnatting i dobbeltlugar med frokost og 2 felles julebordmiddager. Overnatting på flotte
Scandic Emporio Hotel Hamburg i dobbeltrom med frokost. Overfarter med Scandlines fra
Rødbyhavn – Puttgarden. Kaffe / te og lett bevertning i bussen underveis.
Turen inkluderer ikke:
Øvrige måltider og drikke som ikke er oppført i programmet. Enkeltrom / lugar tillegg – 1995,Pris pr. person: 7995,Alle må ha gyldig pass eller ID kort og vi anbefaler reiseforsikring

Fakta:

Hamburg
Hamburg er den nest største byen i Tyskland, og den syvende største i EU. Innbyggertallet i hele
byområdet er rundt 5 millioner. Byen oppstod etter at keiseren Charlemange (Karl den store i
Tyskland) bygget et slott i 808. Slottet ble kalt Hammaburg. Som med slott flest på den tiden så
vokste det sakte, men sikkert en by rundt slottet. Byen ligger ved elven Elbe, og havnen i byen er den
nest største i Europa.
Rett ved havneområdet ligger området St.Pauli. Området inneholder den botaniske hagen (Planten
un Blomen), Hamburg museum og hjemmebanen til fotball-laget St.Pauli. Området er nok likevel
mest kjent for Reeperbahn – kalt den mest syndefulle strekning i verden. Du kan også finne St. Pauli
Theater her samt fiskemarkedet på søndager hvor du kan få en virkelig god matbit.
I Hamburg har dere muligheter til å besøke de flotte julemarkedene ved Binnenalster sjøen ikke langt
fra hotellet ca. 12-15.minutter unna
Et av Hamburgs mest kjente og største julemarkeder er det historiske julemarkedet på Rathausmarkt
torg. Det årlige mottoet her er «Kunst, ikke handel». Mot bakteppet av Hamburgs rådhus (Rathaus)
og med en kopp med den populære Rathaus-gløggen i hånda, finner du håndlaget treskjærerkunst og
andre flotte håndverksprodukter, leker og uvanlige gaveidéer. Dette julemarkedet åpner dørene fra
slutten av november til rett før jul. Høydepunktet: Hver dag flyr julenissen over det historiske
julemarkedet i sleden sin, og forteller historien om reinsdyret Rudolf! I tillegg er det en juleparade
hver lørdag i adventstiden.
Det største kjøpesenteret Europa Passage (30.000 M2 ) ligger like ved Rathausmarkt der en kan
julehandle det aller meste samt at det ligger flere mindre og hyggelige butikker i det flotte
handlestrøket rundt.
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