5 dager, 25. - 29. november 2018
Bli med oss til Rostock og bo på det meget gode og sentrale hotell Steigenberger Hotel
Sonne. Her finner vi det tyskerne selv betegner som Nord - Tysklands beste julemarked.
Her er det romantiske boder med mat, drikke og alt mellom himmel og jord å få kjøpt.
Stemningen er høy og koselig. Bli med oss og opplev dette!

1. dag, søndag 25. november 2018:
Stavanger - Sørlandet - Oslo: Vi starter turen fra Stavanger og videre gjennom Rogaland og Vest-Agder, kjører
langs E39 mot Kristiansand og deretter
østover E18 mot Lillesand, Grimstad
og Arendal. Mulighet for påstigning
underveis. Vi stopper også for å strek-

ke litt på kroppen og for å kunne få
kjøpt en liten matbit. Fra Oslo reiser
vi kl 16.30 med DFDS til København. Vi
møtes i restauranten for felles inkludert buffet. Resten av kvelden er til
fri disposisjon.
2. dag, mandag 26. november 2018:
København - Rostock: Vi ankommer
København på morgenen, og etter en
god frokost om bord er vi klare for

ilandstigning kl. 09.45. Vel av båten
setter vi kursen mot Gedser, og ferjer
derfra til vårt mål for turen, Rostock.
Rostock har et virkelig flott julemarked, og det store spørsmålet i Rostock
er; kommer julenissen med slede, båt
eller buss. Vi heller til det siste….
Hansabyen Rostock er og var en viktig
havne- og handelsby. Byen er i dag
den 3. største Østersjøhavnen i Tyskland. Vi sjekker inn på vårt hotell;
Steigenberger Hotel Sonne. Hotellet
ligger i den historiske bykjernen og er
et utmerket utgangspunkt for utforsking av Rostock. I kveld er det inkludert middag på hotellet.
3. dag, tirsdag 27. november 2018: I
Rostock: Vi koser oss med frokosten
og tanken på at vi har en hel dag til å
utforske denne spennende,- og for
mange ukjente byen. I dag er hele
dagen til fri disposisjon på julemarked. Vi koser oss med Glühwein, ristede kastanjer, tyske pølser og kaker
og alt som hører julemarked til. Det
blir ingen felles middag i dag, det er
nok av godsaker å smake på i bodene
på Christkindlmarkt som det jo heter
på tysk. De fleste finner nok også noe
å handle med seg hjem.

ønsker det, og henter
igjen etter avtalt tid.
Her er det også mulig
å få kjøpt seg litt å
spise. Er du lei av
mat på julemarkedet
er det mange gode
restauranter å sette
seg ned på for å få
seg en god lunsj. På
ettermiddagen kjører
vi videre nordover. Vi ankommer vår
hotell i Aalborg på kveldingen og tar
inn for overnatting. Så er det fritt
frem for en hyggelig kveld i Aalborg.
Det er nok av restauranter å velge i
for de som vil ut å spise.

4. dag, onsdag 28.november 2018:
Rostock - Aalborg: Vi starter med en
god frokost på hotellet før vi setter oss
i vår komfortable buss og kjører mot
den tysk/danske grensen. Vi stopper
noen timer i Flensburg og det er valgfritt om du vil på Citti - Markt eller i
Flensburg by. Vi setter deg av der du

5. dag, torsdag 29. november 2018:
Aalborg- Hirtshals - hjem: Etter en
god frokost setter vi oss i bussen og
kjører nordover mot Hirtshals. Ca kl
11.15 er vi i Hirtshals, klare for ombordstigning like etter i Superspeed 1
som har avgang kl 12.15 til Kristiansand. Det er mulig å forhåndsbestille
buffet ved påmelding til turen.
Straks etter ilandstigning og tollklarering fortsetter vi øst- og vestover mot
de respektive avstigningssteder.

5 dager
kun kr 5.390,pr person i dobbeltrom
ved påmelding før 1.september 2018,
deretter kr 6.190,Avreise: søndag 25. november 2018 retur torsdag 29. november 2018
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss kjørt av
dyktig sjåfør
 ferjeoverfart Oslo - København, Gedser - Rostock og Hirtshals - Kristiansand
 totalt 3 hotellovernattinger i Rostock
og i Aalborg
 overnatting i dobbel innvendig lugar
på ferja mellom Oslo og København
 4 frokoster
 1 middag på hotell
 buffet middag på ferja
 veiavgifter og bompenger
Enkeltrom/lugar kr 1.290,- pr person, totalt for
alle 4 overnattingene
Buffet på returen med Color Line kan bestilles
ved påmelding. Pris kr 249,-

Forbehold om endringer som følge av
forhold utenfor vår kontroll!
Booking :  37 93 15 15

For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med:

Transportvegen 17, 4735 EVJE

 37 93 15 15 www.touring.no

