Oktoberfest i Bordesholm
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

29.09.2023
01.10.2023
3 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
2.395,-

Højdepunkter
Oktoberfest i flot pyntet festsal
Bayersk buffet og øl, vin og vand ad libitum
Hamburg
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Oktoberfest i Bordesholm
Skynd dig at samle venner, naboer eller kolleger til denne superoplevelse, når Riis Rejser slår dørene op til
en herlig Oktoberfest midt i Slesvig-Holsten.
Hotel Carstens i Bordesholm pynter festsalen til oktoberfest, og så skal vi hygge os med musik, saltkringler,
traditionelle bayerske retter som hvide pølser med sennep og meget, meget mere. Til festen spiller vores DJ
op med klassiske slagerhits.
Og så er der øl, vin og vand ad libitum fra start kl. 19 til slut kl. 23.
Vi bor på Hotel Carstens i Bordesholm og Best Western Hotel Prisma i Neumünster. Hotellernes værelser er
indrettet med bad/brus og toilet, og vi får god forplejning.
Der er i øvrigt ikke tillæg for enkeltværelse på denne rejse.

Dagsprogram
1. dag: Flensburg
Afrejse fra Danmark om morgenen. Vi kører til Flensborg og stopper op i den hyggelige, nordtyske by.
Byens lange gågade byder på mange gode indkøbsmuligheder og hyggelige beværtninger, som kan beses
omkring frokosttid. Efter frokost fortsætter vi til hotellerne, hvor vi indkvarteres. Middag på hotellet.
2. dag: Hamburg og Oktoberfest
Morgenmad i hotellets restaurant og derefter mod Hamburg. Vi kører byrundtur og ser de enorme
havneanlæg, byens flotte kerne omkring Alster, og derpå er der lejlighed til at spise frokost. Efter frokost er
der tid på egen hånd til at se på byen eller tage med på en havnerundfart og se byen fra Elben. Midt på
eftermiddagen går turen tilbage til vores hotel, hvor vi skal lade op til aftenens store fest kl. 19. Hotel
Carstens har pyntet festligt op til Oktoberfesten, og så skal vi have traditionel bayersk mad. Suppen
serveres ved bordet, og derpå går vi ombord i den bayerske buffet med varm leverpostej, hvide pølser,
kyllingelår, svineskank, surkål, semmelknödel (brødbolle), hvide kogte kartofler, Bayersk kartoffelsalat,
radiser, spæk, Obatzder (dessertkage), bondebrød, rugbrød og ikke mindst meterbrød. Hva’be’har’. Efter
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maden trænger vi til knaldrød gummibåd og dans. Sikke en oktoberfest, vi skal ha’ os.
Mød gerne op i traditionelt bayersk festtøj – vi kårer aftenens bedst klædte herre og dame med et gavekort
til hver på 500,- kroner.
Kl. 23 slutter festen. Gæster, der bor på Hotel Prisma køres tilbage med bussen.
3. dag: Gottorp Slot
Vi nyder sen morgenmad og forlader hotellerne ca. kl. 11. Vi stopper op i Slesvig, hvor der er mulighed for at
slentre en tur i byen eller tage med på Gottorp Slot, der viser en meget vedkommende fortælling om
delstaten Slesvig-Holsten. Ved grænsen tager vi omkring supermarkedet og kontrollerer
vingummibamsekvaliteten, inden vi returnerer til vores udgangspunkter.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

29.09.2023
01.10.2023
3 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse. Forplejning ifølge program.
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program.
3-sengsværelse.Forplejning ifølge program

2.395 Kr.
2.395 Kr.
2.395 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold med morgenmad, aftensmad første aften, oktoberfest
med Bayersk buffet anden inkl. drikkevarer og musik og dans kl. 19 - 23, udflugter (ex. entréer) samt
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 16 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet

Indkvartering
29.09.2023 - 01.10.2023

Best Western Hotel Prisma

Side 4 af 5

Alle afgange på rejsen "Oktoberfest i Bordesholm"
Afrejse
29.09.2023
29.09.2023
13.10.2023
13.10.2023

Hjemkomst
01.10.2023
01.10.2023
15.10.2023
15.10.2023

Dage
3 dage
3 dage
3 dage
3 dage

Pris fra
2.395,2.395,2.395,2.395,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

