
Bremen ved Weserfloden er også i 
Tysklands top 10, hvad angår jule-
markedsbyer. I den centrale bykerne 
er gader og stræder flot pyntet op, 
og selve julemarkedet tager sig bedst 
ud omkring det gamle rådhus og 
domkirken. Kom med og oplev hele 
stemningen i Bremen og nyd en kop 
glohed Glühwein, mens folkelivet 
udspiller sig.
På hjemrejsen skal vi desuden besøge 
Stade, en anden hyggelig by langs El-
ben.
Vi bor på det veldrevne ***Best We-
stern Hotel Achim, der ligger i Bre-
mens østlige bydel. Hotellet rummer 
gode værelser. Vi har på denne rejse 
inkluderet aftensmad på hyggelige, 
centralt beliggende restauranter.

Rejseplan
1. dag: Udrejse
Rejsen går gennem Nordtyskland og 
forbi Hamburg. Vi kommer til vo-
res hotel hen på eftermiddagen. Ef-
ter check-in kører vi ind til Bremens 
centrum, får det første indtryk af det 
store julemarked og spiser middag 
på restaurant.
 
2. dag: Bremen og koncert
Vi står op til en lækker og indbyden-
de morgenbuffet, og kl. 9.30 kører vi 
den hyggelige tur mod Bremens cen-
trum langs med Weserfloden og forbi 
Weser stadion. I Bremens Altstadt 
går vi en hyggelig tur og ser bl.a. 

Böttcherstrasse, rådhuset, domkirken 
og naturligvis også det imponerende 
julemarked – nu i dagslys. Her er der 
tid til at nyde de mange boder, og 
måske købe såvel faste som bløde og 
våde varer. Således er hele eftermid-
dagen på egen hånd i Bremen.

For de gæster som skal til koncert 
med Semino Rossi i Messehal 7 i Bre-
men vil der være aftensmad kl. ca. 
17 så vi kan komme i god tid til kon-
certen som begynder kl. 19.30. Vi har 
billetter i bedste kategori.
 
3. dag: Stade
Efter en god nats søvn og en god mor-
genbuffet forlader vi hotellet og begi-
ver os op gennem det flade landskab 
i Niedersachsen mod Stade, der ligger 
smukt i det lave land, få hundrede 
meter fra Elben. Stade var oprindeligt 
en langt større havneby end Ham-
burg. Vi oplever Stade i et par timer, 
inden vi kører op mod grænsen, hvor 
der er mulighed for at handle. Herfra 
tilbage til vores udgangspunkter.

Rejsefakta
Afrejse Hjemkomst    Pris     Rute             
Fr 03.12 Sø 05.12         2.095,- C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold med halvpension, udflugter 
(ex. entréer) samt lovpligtige skatter og 
afgifter.
 
Tilkøb
Enkeltværelse: 400,-
Billet til Semino Rossi: 800,-
Fast plads i bussen: 90,-/60,-/45,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Semino Rossi 
Bremen og Stade 

Busrejse, 3 dage

Højdepunkter
•	 Mulighed	for	Semino	Rossi	

koncert	

•	 Hansebyen	Bremen

•	 Aftensmad	på	hyggelige	re-
stauranter	er	inkluderet

•	 Besøg	i	julepyntede	Stade	ved	
Elben

2021

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


