Tyskland

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afrejse:

Fredag den 2. december 2022
Løgstør Busterminal
kl. 05.30
Hjemkomst: Søndag den 4. december 2022
Løgstør Busterminal
ca. kl. 22.00
Der er opsamling i Viborg og Kolding.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Salg og information:

PouLis Rejser

Julemarkeder i
Celle og Hamborg
2/12 – 4/12 2022

v/Pouli Pedersen og Lis Nyrup
Klokkelyngen 42, 8800 Viborg
Tlf. + 45 28 30 14 65
E-mail: poulisrejser@gmail.com

kun kr. 2.295,-

www.poulisrejser.dk

inkl. halvpension.

Medlem af Rejsegarantifonden

Hurtig tilmelding sikrer dig en plads på juleturen.
NB: Der er nummereret pladser i bussen.

Salg og information:

PouLis Rejser
Tlf. 28 30 14 65
www.poulisrejser.dk

Oplev det stemningsfulde julemarked i
den gamle hansestad Celle og det store
og spændende julemarked i Hamborg
med PouLis Rejser.
Celle er som er et levende museum med over 400 velbevarede bindingsværksbygninger, og er en utrolig smuk og charmerende by med
brostensbelagte stræder, hyggelige caféer og et stemningsfuldt
julemarked. Byen har en spændende historie og med særligt dansk islæt.
Det var her dronning Caroline Mathilde boede i eksil efter affæren med
Stuensee.
Vi bor centralt, så man kan spadsere direkte ud i de julesmykkede gader
og til byens hyggelige julemarkeder.
På hjemturen besøger vi Hamborg, hvor vi tilbringer et par timer inden
turen fortsættes til Danmark.

Hotel
***Intercity, Nordwall 22, Celle.
Hotellet ligger ideelt lige overfor
centrum af Celle.
Hotellet har 121 veludstyrede
værelser.
Der er restaurant og bar og fri Wi-fi.
Tillæg for eneværelse kr. 350,-.
Se mere på:
www.celle.intercityhotel.com

Pris kun kr. 2.295,- inkl. halvpension.
Pr. person i delt dobbeltværelse, buskørsel i ****luksusbus med Wi-Fi,
morgenmad fra 2. dag til og med morgenmad sidste dag. Kaffe og
rundstykke i bussen på udturen, rejseleder og dansk lokalguide på en
lille byrundtur i Celle samt gebyr til Rejsegarantifonden.
Depositum kr. 500,- betales ved rejsens bestilling og resten en måned
inden afrejsen.

Rejseplan
1. dag – Celle, Den gamle Hansestad.
Fredag hen på eftermiddagen ankommer vi til Celle. Efter indtjekning
på hotellet, er der mulighed for at besøge
byens julemarkeder, hvor man kan gå på
opdagelse i de mange boder med bl.a.
Glühwein, pandekager og alle de spændende
ting som et tysk julemarked byder på.
Kl. 19.00 er der middag på en restaurant i
nærheden af hotellet.
Herefter er aften til fri disposition.

2. dag – Jul i Celle.
Efter en dejlig morgenbuffet starter vi dagen med
guidet byrundtur med vores lokale guide Jytte
Asmus, Hun kender alle historier, der er værd at
vide om Celle, så glæd dig. Efter den guidede byrundtur er der frokost
på egen hånd og mulighed for shopping og opleve julemarkederne igen.
Eftermiddagen kan evt. også bruges til at besøge Celle Slot eller
Bomann-museet, der rummer alt om Lünebürger egnens historie, det
ligger lige overfør slottet.
Kl. 19.00 er der igen fælles middag, men på en anden restaurant i byen.
Herefter er aftenen til fri disposition.

3. dag – Hamborg og hjemrejse.
Efter endnu en dejlig morgenbuffet pakkes
bussen, og kl. 09.00 køres der direkte til
Hamborg. Vi ser først lidt af byen fra
bussen inden der bliver tid til på egen
hånd at opleve det flotte julemarked på
pladsen foran rådhuset, spise frokost eller
se nærmere på de andre julemarkeder i
den gamle bydel. Hen på eftermiddagen
køres der retur til Danmark
Der gøres ikke ophold ved grænsen.
Ret til ændringer forbeholdes.

