5 dager : 28. november - 2. desember 2018
Ferjecruise med Color Line fra Oslo til Kiel. Som å være på
«ordentlig» cruise. Norges beste julebord? Vi mener det, og
julebordet er inkludert for oss om bord. Underholdning i
Show Lounge. Gled dere! Kort kjøring fra Kiel til Bremen. 2
netter på bra hotell - sentralt. Velg mellom ATLANTIC Grand
Hotel eller IBIS Styles Hotel Bremen Altstadt, begge hoteller
med sentral beliggenhet nær til både shoppingstrøk og jule-

Dag 1, onsdag 28. november 2018 :
Stavanger/Sørlandet/Grenland – Oslo,
330 km fra Kristiansand : Vi reiser tidlig fra Stavanger. Vi kjører sørover E39,
forbi kjente steder som Flekkefjord,
Lyngdal og Mandal og videre innover E18
fra Kristiansand. Vi har lagt opp til småstopp underveis med behagelige mellomrom. Tidlig på ettermiddagen beregner vi ankomst til Color Lines terminal
ved Hjortnes. Innsjekking for ombordstigning i MS Color Magic som kl 14.00
seiler ut Oslofjorden. Om bord får vi
tildelt våre lugarer. Tiden er til fri disposisjon, men vi anbefaler gjerne en tur
opp i Observation Lounge for å nyte den

marked. Stort julemarked som vi koser oss på. Bremen med
sine «Stadt-musikanten» og det sjarmerende bykvartalet Die
Schnoor. Mye å se. Mye å finne på. Hjemveien fra Bremen
fører oss til Aarhus-området for en siste overnatting. På turens siste dag kjører vi til Hirtshals for å reise hjem igjen til
Kristiansand, eller til Larvik for de som skal den veien. God
tur!

vakre utseilingen fra vår hovedstad. Å
være om bord på MS Color Magic er som
å være om bord på et cruiseskip!
Det helt store julebordet står deretter
dekket til oss i Grand Buffet – er dette
Norges beste julebord? Kl 19.00 eller kl
21.00 mulighet til å ta turen inn i Show
Lounge – for å la seg underholde av skipets eget show. Fart, musikk, glitter og
masse stas!
Dag 2, torsdag 29. november 2018 :
Kiel – Bremen, ca 210 km : Vi våkner
opp under innseilingen til Kiel – og har
inkludert stor frokost i buffètrestauranten. Mette og vel fornøyde stiger vi i
land når skipet klapper til kai kl 10.00.
Vi finner våre behagelige seter i turbus-

sen og lar den erfarne sjåføren styre
trygt ut på gode, tyske motorveier. Sørover, forbi storbyen Hamburg og tidlig
på ettermiddagen beregner vi å være
fremme i Bremen. Vi har 2 hotellalternativer å velge mellom, gi beskjed ved
påmelding. Se baksiden av dette programmet for nærmere beskrivelse av
beliggenhet, standard og prisforskjell.
Bremen har et fantastisk flott julemarked og begge våre hotellalternativer har
en grei beliggenhet i forhold til både
julemarked og øvrige shoppingmuligheter.
Dag 3, fredag 30. november 2018 :
Julemarked i Bremen : Vi våkner til en
god, inkludert frokost på vårt valgte
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5 dager fra
kun kr 5.550,IBIS STYLES BREMEN ALTSTADT
pr person i delt dobbeltrom ved
bestilling før 1. september 2018,
deretter kr 6.390,- pr person

5 dager fra
kun kr 6.200,ATLANTIC Grand Hotel Bremen
hotellalternativ. Resten av fredagen har
vi til fri disposisjon i Bremen. Gågatene
og julemarkedet på «Am Markt» ligger
veldig greit innenfor rekkevidde.
Dag 4, lørdag 1. desember 2018 : Bremen - Aarhus-området, ca 450 km : Ny
frokost på hotellet. Formiddagen til fri
disposisjon - før vi like over lunsjtid har
sjekket ut fra hotellet. Vi setter oss i
bussen og kjører frem forbi Hamburg videre til grensehandel ved den tysk/
danske grensen. Mulighet for å kjøpe
seg en matbit innen vi fortsetter oppover Jylland, frem til Aarhus-området
hvor vi har lagt opp til dagens overnatting.

genmad» som måltidet så yndig heter
her hos våre tidligere koloniherrer. Kanskje derfor danskene steller så godt med
oss nordmenn nå, de bøter på dårlig
samvittighet for å ha vært våre regenter
i tidligere tider, gjennom 400 år? Avreise og vi kjører knappe to timers tid frem
til Hirtshals – ferjebyen på Nordjylland
fremfor noen. Kl 12.15 seiler MS Superspeed I til Kristiansand og kl 12.45 seiler
søsterskipet MS Superspeed II til Larvik.
Overfartstiden er henholdsvis 3 timer og
15 minutter, og 3 timer og 45 minutter.
Om bord er tiden til fri disposisjon – og
ankomst til Kristiansand er beregnet til
kl 15.30. Til Larvik kl 16.30 og våre busser fortsetter vest- og østover fra både
Kristiansand og Larvik. Til avstigning i
Aust- og Vest-Agder og i Rogaland og til
avstigning i så vel Telemark som Vestfold, Buskerud og Oslo.

pr person i delt dobbeltrom ved
bestilling før 1. september 2018,
deretter kr 7.220,- pr person

Avreisedato: onsdag 28. november
2018 - retur søndag 2. desember

https://www.atlantic-hotels.de/
grand-hotel-bremen-innenstadt/

Turprisen inkluderer:
 bussreise i moderne helturistbuss
kjørt av erfaren sjåfør
 velorientert reiseleder med på
hele turen
 ferjeoverfarter Oslo - Kiel og
Hirtshals - Kristiansand eller til Larvik for buss og passasjerer
 1 overnatting om bord i delt dobbeltlugar innvendig m/ dusj/WC på
overfarten Oslo - Kiel
 totalt 3 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 2-4
stjerners hoteller underveis
 utflukter med bussen inkludert,
men inngangsbilletter tilkommer
 4 frokoster på hotellene og om
bord hos Color Line
 stort julebord om bord på MS Color Magic fra Oslo til Kiel
 alle veiavgifter og bompenger

https://www.accorhotels.com/
gb/hotel-1442-ibis-styles-bremenaltstadt/index.shtml

Tillegg for innvendig enkeltlugar,
kr 600,- pr person. Tillegg for utvendig dobbeltlugar, kr 275,- pr person.

Dag 5, søndag 2. desember 2018 : Aarhus-området - Hirtshals – Sørlandet/
Stavanger eller Hirtshals – Larvik –
Grenland/Oslo, ca 190 km til Hirtshals : Vi møtes til «dejlig, dansk mor-

Velg mellom våre 2 hotellalternativer i Bremen - sjekk selv, gi beskjed ved påmelding:

IBIS STYLES BREMEN ALTSTADT

Ibis Styles Bremen Altstadt
Butikker og gågate-området
ATLANTIC Grand Hotel Bremen
Torvet i Bremen, med
et av julemarkedene

ATLANTIC Grand Hotel Bremen er meget bra 4stjerners hotel med svært så sentral beliggenhet, kun
190 meter å gå til “Am Markt”. Ibis Styles Hotel Bremen Alstadt - et funksjonelt og bra 2-stjerners hotel ligger også nær til butikker og gågate-området, ca 1
km å gå til “Am Markt”.

Tillegg for enkeltrom på hotellene,
kr 880,- pr person totalt for alle 3
nettene på hotell.

ATLANTIC Grand Hotel Bremen

Tillegg for enkeltrom på hotellene,
kr 1.280,- pr person totalt for alle 3
nettene på hotell.

Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

