
Kom med til de to smukke julemarke-
der i Hamburg og Lübeck og nyd en 
hyggelig aften på det dejlige **** Club 
Hotel Timmendorfer Strand, der lig-
ger smukt ved Østersøen, få kilometer 
nord for den smukke hanseby, Lübeck.
Der bliver masser af tid til de to byer, 
og hotelopholdet byder på middags-
buffet. 

REJSEPLAN
1. dag: Lübeck. Timmendorfer Strand
Efter påstigning kører vi via Padborg
til Lübeck, hvor der bliver tid til at se
nærmere på denne smukke, gamle by.
Man kan f.eks. se Det gamle Rådhus,
gå en tur i Breitestrasse eller gå på op-
dagelse i en marcipanbutik.
Lübeck er pyntet festligt op, og der sæl-
ges godter og julepynt fra de mange
hyggelige boder på byens pladser og
på gågaden. Sidst på eftermiddagen
kører vi til vores dejlige Maritim Club
Hotel Timmendorfer Strand, og der bli-
ver tid til at slappe af, inden vi nyder
middagen. Efter middagen kan man
fortsætte aftenen med dans og hygge
til dejlige diskorytmer (Obs! Kun fre-
dag og lørdag).

2. dag: Hamburg. Hjemrejse
Hamburg ligger kun en lille times kør-
sel fra Timmendorf, og i denne milli-

onby skal vi på en spændende rundtur 
med vores chauffør og rejseleder. Vi ser 
bl.a. det enorme havneområde, som 
udgør ikke mindre end 55 km2, samt 
søerne Binnen- og Aussenalster med 
de mondæne villaer langs bredderne. 
Efter en frokostpause, hvor der er tid til 
at nyde byen på egen hånd, kører vi til 
grænsen nord for Flensburg, hvor der 
er lejlighed til at handle, inden vi kø-
rer tilbage mod vores udgangspunkter.

Timmendorfer Strand
Julemarked i Lübeck og Hamburg

Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
On 29.11 To 30.11 1.095,- C/2 
To 30.11 Fr 01.12 1.095,- C/2
Sø 03.12 Ma 04.12 1.095,- C/2
Ma 04.12 Ti 05.12 1.095,- C/2
To 07.12 Fr 08.12 1.095,- C/2
Fr 08.12 Lø 09.12 1.195,- C/2
Lø 09.12 Sø 10.12 1.195,- C/2
Sø 10.12 Ma 11.12 1.095,- C/2
Ma 11.12 Ti 12.12 1.095,- C/2
To 14.12 Fr 15.12 1.095,- C/2
Fr 15.12 Lø 16.12 1.195,- C/2
Lø 16.12 Sø 17.12 1.195,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 63.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelovernatning, aftensmad, discoaften, 
morgenmad, samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 125,-
Fast plads i bussen: 60,-/40,-/30,-
Forsikring – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Busrejse, 2 dage
HØJDEPUNKTER
• Julemarked i Lübeck og

Hamburg

• Middagsbuffet og morgen-
buffet

• Dejligt **** hotel

Pris fra kun 

1.095,-

I år med 
rejseleder

• -
bergen

Timmendorfer Strand


