Nyhed Hamburg 5 dage

Hamburg byder på alt, hvad hjertet kan begære for en vellykket storbyferie. Her er store
seværdigheder, masser af indkøbsmuligheder.
Afrejse

d. 14.08. kl.08,00

Hjemkomst d. 18.08. kl.15.10

Pris på gæst i dobb.vær. Kr.5.650,00
Tillæg ene.vær.

Kr. 700,00

1.Dag: Vi sejler fra Rønne til Sassnitz, Morgenmad på Færgen (Frokost i Samtens inkl.) Turen går
videre til Rostock hvor vi har et besøg i border shoppen, derefter videre til Lübeck og Hamburg.
Vi ankommer sen eftermiddag til vort Hotel Inter City i Hamburg, hvor vi får vores værelser og
spiser aftensmad.
2. dag: Efter morgenmad skal vi på fabriksbesøg hos Airbus( inkl ). Her får vi at vide om hvordan man
bygger et Airbus fly. Vi skal besøge en samle hal i Hamburg
Finkenwerder hvor man samler Airbus fly. Airbus delene
produceres i de deltagende lande, Tyskland, Frankrig, Spanien og
England. Delene transporteres herefter med fly, skib eller
landtransport til samle hallen i Hamburg hvor de mange dele bliver
samlet til en flyveklar maskine. Efter vores besøg hos Airbus er det
tid til frokost (ej inkl.) Efter frokost kører vi tilbage til Hamburg for at besøge Miniatur
Wunderland ( inkl.), som er en modeljernbaneudstilling i
Speicherstadt Hamburg, indviet 16. august 2001. Dets 1.490 m²
store anlæg er verdens største og med cirka en million besøgende om
året en af de populæreste seværdigheder i Hamburg. Anlægget
omfatter typiske landskaber og kendte bygninger fra Tyskland,
Østrig, Schweiz, Skandinavien og senest Italien. Blandt
højdepunkterne kan nævnes kørende biler, en lufthavn med lettende
og landende fly og ikke mindst et utal af både realistiske og
morsomme detaljer. Aftensmad på hotellet.
3. dag: Efter morgenmad skal vi på byrundtur med en lokal guide i Hamburg. (Frokost ej inkl.)
Efter frokost skal vi besøge Chokolademuseet i hjertet af Hamburg
(inkl. i prisen) Her går vi sammen med en ekspert på en nydelses tur
gennem chokoladens verden. Vi
oplever med alle sanser hvordan
de bitre kakaobønner bliver til sød
chokolade, samtidig bliver vi
forkœlet med talrige smagsprøver
– fra ristede kakaobønner til varm flydende chokolade. Som highlight
kreerer hver deltager af forskellige ingredienser sin personlige
yndlingschokolade som minde om besøget. Rundvisningen er på dansk.
Aftensmad på hotellet.
4.dag: Efter morgenmad skal vi på en havne rundfart

i en af verdens største havne. Forbi kæmpestore
oceangående skibe, containerterminaler, værftanlæg
og kanaler. Hamburg havn er Europas port til

Verden – en imponerende oplevelse. (Frokost ej inkl.) Efter havnerundfarten er der fri på egen hånd
til at udforske Hamburg. Aftensmad på hotellet.
5.dag: Der er tidligt afrejse om morgenen. Morgenmad på hotellet. Vi kører mod Rostock, og
Sassnitz hvorfra vi skal med færgen til Rønne. Frokost undervejs..

Inkl. i prisen: Færgen T/R, besøg i Rostock border shop, 4 x morgenmad, 2 x frokost,
4 x aftensmad, 4 x overnatning, fabriksbesøg hos Airbus, Miniatur Wunderland, byrundtur,
chokoldemuseet, havne rundfart, bus 5 dage, dansk rejseleder, dansk & tysk moms, vejrskat,
rejsegarantifond m.m.

