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BUPL & SL
Seniorer Sektionen

5 dages busrejse inkl. halvpension

Fra mandag d. 22. maj til fredag d. 26. maj 2023

Vores udgangspunkt på denne rejse er Bremen, det pulserende hjerte i det 
nordvestlige Tyskland og hjemby for de verdensberømte Bremer 
Stadsmusikanter. Bremen byder på både historie og spændende gamle bydele 
samt moderne museer og arkitektur. 
I havnebyen Bremerhaven oplever vi ligeledes moderne museer i samspil med 
havneområdernes hektiske liv, og vi besøger det spændende Udvandrings-
museum, hvor bl.a. grundlæggeren af Lewi´s udvandrede fra.

.

Inkl. i prisen 
✓ Kørsel i moderne 4* turistbus
✓ Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør
✓ Alle regler om køre- og hviletid overholdes 
✓ Dansk rejseleder på turen
✓ 4 x overnatning på H+Hotel Bremen 4****
✓ 3 x middag på restaurant i ”Bremen”
✓ 1 x middag i ”Ratskeller”
✓ 4 x morgenbuffet
✓ Obsthof expres med frokost 
✓ Byrundtur i Bremen
✓ Entré til Auswanderhaus i Bremerhaven
✓ Buskørsel i forbindelse med udflugter
✓ Afgifter, udvidet ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkl.
Yderligere måltider, drikkevarer, entréer etc.

Pris
Pr. person i dobbeltværelse Kr. 4.299, -
Tillæg for enkeltværelse Kr.   899, -

Opsamling
05:30 København, Valby, Lyshøjgårdsvej
06:00 Roskilde. Ny Østergade/Køgevej
06:45 Ringsted. Banegården, Jernbanevej 
07:15 Slagelse, Busterminalen

Information og tilmelding ved henvendelse til 
Panter Rejser  | 7585 7333  | panter@panterrejser.dk. Sidste tilmelding 28.3.23
Betaling
Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum kr. 1.000,-
der betales inden 8 dage efter modtagelse af rejsebevis og restbeløbet 
betales senest 60 dage før afrejse. 

Vi anbefaler at man tegner afbestillings og rejseforsikring, kan bestilles hos Panter Rejser 
(Europæiske Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab. 
Forbehold for ændringer i programmet´. Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af 
Rejsegarantifonden nr. 1524. Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende
Rejsebevis sendes gratis pr. mail, postforsendelse kr. 65,-

Bremen
- Hansestaden og dens imponerende havneby Bremerhaven 

Med 
æblekasse 

rallye i 

Altes Land

mailto:panter@panterrejser.dk


1 dag: Udrejse, Altes Land
Efter tidlig opsamling går turen sydpå. På syd bredden af Elben mellem
Hamburg og Stade findes området Altes Land som er det største
frugtplantageområde i Nordtyskland på ca. 200 km2. Vi ser hvor flot alle
æbletræerne står her med masse af frugter allerede. Her kommer vi rundt i
plantagerne med Obsthof Expressen og vognene er lavet af æblekasser.
Naturligvis får vi mulighed for at prøvesmage nogle af de mange frugtsorter.
Efter let frokost fortsætter vi til Bremen og vores hotel, hvor vi skal bo de
næste 4 dage. Middag på restaurant i byen

2. dag: Bremen
På vores gående byrundtur ser vi bl.a. det 600 år gamle Rådhus med den 5
meter høje Roland-statue.
St. Petri domkirken opført mellem 1042 og 1522 er bygget af sten fra den
gamle bymur. Schnoor bydelen med de krogede, snævre gader og omkring
100 gavlhuse fra 1400-1500-tallet sprudler af liv med kunsthåndværkere,
restauranter og butikker. Den lille gågade, Böttcherstrasse, snor sig af sted
ud fra torvet. Bygningerne er ombygget mellem 1922 og 1931 og fremstår
som en charmerende blanding af nyt og gammelt med et væld af detaljer i
de røde mursten.
Om aftenen spiser vi aftensmaden i Bremer Ratskeller beliggende under
det gamle rådhus, stedet rummer Tysklands største vinsamling, et fantastisk
stemningsfyldt sted, hvor man spiser godt og får prima tysk vin.

3. dag: Bremerhaven
Hansestad Bremens havneby ligger med sit kunstigt anlagte havne-bassin
60 km ad Weserfloden fra selve Bremen. Bassinet blev anlagt, da skibene
efterhånden blev så store, at de ikke længere kunne anløbe selve Bremen.
Terminal for ind- og udskibning af biler, containerterminal og udstyr til off-
shore borerigge er et imponerende område at besøge. Desværre er det, af
sikkerhedsmæssige årsager, ikke muligt at komme helt tæt på, men vi få en
fornemmelse af hvor stort det er!
Det var også herfra, at mere end syv millioner udvandrede fra Europa til
Amerika. I Deutsches Auswanderhaus er det spændende at følge i sporene
på udvandrerne. De fantastiske iscenesættelser af bl.a. skib og soverum
stimulerer alle sanser på en spændende tidsrejse gennem immigrations-
historien. Det er som at være der selv, hvorfor vi også aflægger museet et
besøg, så vi selv kan fore
På hjemturen kører vi omkring den kæmpestore ubåds-bunker Valentin,
hvor man kan se både ind gennem ”udsejlingsporten” og på plancher dette
imponerende og skræmmende levn fra 1945 og Hitler tiden.
Middag i Bremen.

4. dag: Rhododendron park og Bremen på egen hånd
Dagen kan benyttes til at udforske byen på egen hånd, rejselederen
vejleder gerne, eller man kan tage plads i bussen og tage med på tur til den
store botaniske have der ligger i Bremen. 46 hektar fylder parken og er
tillige verdens største Rhododendron Park i verden.. Her er der 4 timer til
rådighed, til at bevæge sig rundt på egen hånd i parken, inden bussen kører
tilbage til hotellet.

5. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden tager vi plads i bussen og sætter kursen mod Nord.
Inden længe møder vi Metropolen Hamburg og hvis der er åbent, forcerer vi
den over 50m høje Kohlbrandbruecke, kører gennem frihavnen til den
gamle Elb-tunnel. De der har lyst kan følges med rejseledern under Elben –
til fods vel og mærke, men bussen kører over Elben og mødes med de
gående på den anden side. Der køres en lille præsentationstur i Hamburg,
ligesom der bliver lidt tid på egen hånd inden vi drager det sidste stykke til
Puttgarden og færgen til Danmark Ankomst til afsætningsstederne først på
aftenen.

Hotel
H+Hotel Bremen er et 4**** hotel beliggende mindre end 5 minutter til fods
fra rådhuspladsen, midt i den historiske bydel. De 124 værelser, alle røgfrie,
er fordelt på 6 etager hvilke nås med elevator eller hvis man ønsker det via
trapper. Alle værelser er mad bad og toilet. Ligeledes er der på værelset tv,
wlan samt kaffemaskine.
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