måter for oss byen over alle byer. Hamburg
er vår nærmeste «verdensby», med et kultur– og shoppingtilbud som man ellers bare
finner i storbyer som Paris, London og Berlin i Europa.
Når så i tillegg håndball-VM arrangeres samtidig som
julemarkedssesongen har slått inn for fullt i Tyskland,
ja - da er det bare å glede seg til en helt unik kombinasjon av opplevelser. Sosialt fellesskap, ren og ekte
idrettsglede - i tillegg til lukten av brente mandler,
glühwein og masse julestemning. Bli med!

5 dager : 14. - 18. desember 2017
Norges håndballjenter - kvinnelandslaget - har gitt oss
mye glede gjennom mange år! Suksessen virker til å
ikke ha noen ende, og nå arrangeres VM for damer i
«vår by» ; Hamburg. Gledelig nok har vi sikret oss billetter til finalehelgen, fredag den 15. som begynner
med semifinalene og søndag den 17. desember når
bronse– og gullfinale skal spilles. Hamburg er på mange

Dag 1, torsdag 14. desember 2017 : Ålgård - Kristiansand - Hirtshals - Kolding,
ca 280 km fra Hirtshals : Vi starter ut
med buss fra nærmere avtalt sted i Ålgård
og kjører langs E39 til Kristiansand. Det
blir ombordstigning i MS Superspeed I som
kl 16.30 har avgang til Hirtshals. Vi regner
med at skipet vil være fullbooket med
håndballentusiaster som skal samme vei
som oss! Allerede kl 19.45 beregner vi
ankomst til Hirtshals, vi møtes alle sammen nede på bildekk for å finne våre seter
i den komfortable turbussen - og straks
porten åpner seg og det er trygt å kjøre i
land fortsetter vi ut på E45. På gode mo-

torveier glir milene raskt unna, og er vi
heldige med trafikken - sjekker vi inn for
overnatting ved Comwell Hotel Kolding
allerede omkring kl 23.00. Underveis sørover har vi nok «ladet opp» med trivelig
håndballprat og kanskje en DVD fra tidligere tiders triumfer med damehåndballen?
Dag 2, fredag 15. desember 2017 : Kolding - Hamburg, ca 260 km : En deilig
frokostbuffèt står dekket og klar på hotellet. Mette og fornøyde er det kl 09.30
igjen klart for avreise - og vi kjører nå
frem til den dansk/tyske grensen hvor vi
legger inn et lite stopp for litt handel.
Neste etappe leder oss ut på Bundesautobahn 7 - A7, og vi kjører etter et par timers tid inn i storbyen Hamburg. Her be-

regner vi å sjekke inn på hotellet omkring
kl 15.00 og en times tid etterpå setter vi
oss i bussen for å kjøre frem til Barclaycard Arena hvor kapasiteten er 13.000
tilskuere. Her blir det stemning! Kl 18.00
er det klart for å kaste i gang semifinalene
og forhåpentligvis har det norske laget
klart å komme seg hit. Om ikke, kan det
være at vi er litt skuffet - men likevel blir
det håndball på toppnivå og store prestasjoner på banen. Etter kampene blir det
retur til hotellet, og avhengig av kampoppsettet - hvem som spiller når - er vi
fleksible og setter nok opp et par tidsalternativer for returbussene.
Dag 3, lørdag 16. desember 2017 : I
Hamburg : Vi kan starte dagen rolig, med
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god og tysk frokostbuffèt på hotellet.
Første buss det korte stykket til julemarkedet kjøres kl 10.00, og det blir organisert «shuttle» litt utover formiddagen for
de som vil late seg litt ekstra. Ellers går
det også lokale rutebusser like forbi hotellet kontinuerlig. Det store julemarkedet
på Rathausmarkt like ved Binnenalster i
Hamburg er en stor, stor opplevelse! Varemagasinene og shoppinggaten Mönckebergstrasse ligger i umiddelbar tilknytning
til julemarkedet og et par ganger i løpet
av lørdagen triller også den store
«juleparaden» gjennom gaten for å skape
riktig god julestemning. På ettermiddagen
kjører vi et par, tre avganger etter nærmere avtale fra en bussholdeplass ved
julemarkedet og tilbake til hotellet. Dersom det er interesse for det, tar vi også en
samlet tur på restaurant om kvelden etter først å ha slappet av litt på hotellet.
Dag 4, søndag 17. desember 2017 : I
Hamburg - finaler : Nok en dag starter i
rolig tempo - og med deilig frokostbuffèt
på hotellet. De som ønsker det, kan grytidlig bli med på en helt spesiell opplevelse ; til Fischmarkt nede i St. Pauli. Helt
fra kl 06.30 er her rigget til et godt, gammeldags fiskemarked - et marked som har
tradisjoner og aner helt tilbake til 1600tallet. Her fikk fiskerne «dispensasjon» fra
kirken og de geistlige til å omsette lett
bedervelige varer som de ellers i uken ikke
hadde fått solgt - fra daggry og frem til
kirketid. Mange titusener av mennesker
bruker å møte frem her, og i den gamle
fiskeauksjonshallen spiller 2 rockeband vill
og heftig musikk kontinuerlig for å holde
«trykket oppe» en tidlig søndag morgen.
Det sies på folkemunne at halvparten av
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de besøkende har stått opp tidlig for å
komme på Fischmarkt, mens den andre
halvparten kommer rett fra byens uteliv….
For de som har stått opp, kjører vi tilbake
til hotellet for frokost - og kl 12.00 kjører
vi frem til Barclaycard Arena igjen. Kl
14.00 er det klart for bronsefinalen og
straks etter er det den store, store finalen
for håndball-VM 2017 for damer! Vi krysser
fingrene og alt vi har for at de norske damene skal spille den finalen. Når resultatet er klart, returnerer vi forhåpentligvis
svært så oppløftet tilbake til hotellet.
Dag 5, mandag 18. desember 2017 :
Hamburg - McArthurGlen Designer Outlet
Center ved Neumünster - Hirtshals - Kristiansand - Kristiansand - Ålgård, ca 515
km til Hirtshals : Nok en ny dag starter
med frokostbuffèt på hotellet. Vi sjekker
ut, setter bagasje og sikkert også noen
håndballeffekter og julegaver i bussens
bagasjerom. I løpet av ca halvannenstime
tid er vi fremme ved Neumünster og vi har
lagt inn et par timers besøk her ved outlet
-senteret McArthurGlen. Her finnes merkebutikker og utsalg med opptil 70% rabatt.
Underveis videre hjemover stopper vi selvsagt for å spise litt, opp til hver og en hva
man vil kjøpe seg.
I tide til ferjeavgang kl 20.45 befinner vi
oss så i Hirtshals, klare for ny ombordstigning i MS Superspeed. Vi benytter tiden
om bord til avslapning, til en matbit i pizzarestauranten eller i kafeteriaen - og
selvsagt skal vi heller ikke glemme muligheten for litt tax-free innkjøp i den store
butikken om bord.

Kl 23.59 klapper det store skipet til kai i
Kristiansand og straks etter at vi har passert gjennom tollen fortsetter vi frem til
de respektive avstigningssteder.

5 dager
kun kr 4.220,+ billetter kr 595,- pr person
pr person - påmeldingsfrist senest
1. juni 2017. Plassene selges likevel etter hvert som påmeldingene
kommer inn, det kan bli fullt før.
Avreisedato: Torsdag 14. desember
2017 - retur mandag 18. desember
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss kjørt
av dyktig sjåfør
 reise-/gruppeeder med på turen
 ferjeoverfart Kristiansand - Hirtshals t/r med Color Line AS
 4 overnattinger i delt dobbeltrom
m/ dusj/WC på hotell i Hamburg
 4 frokoster
 billetter til semifinalene fredag
samt bronse– og gullfinalen søndag
 veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltrom på hotellet i
Hamburg, kr 950,- pr person - totalt
for alle 4 nettene.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  472 37 104
Kristine Njærheim Jøntvedt
dagligleder@algard-hk.no

Teknisk arrangør : Risdal Touring AS, Transportvegen 17, 4735 EVJE  37 93 15 15

www.touring.no

