
6 dagers busstur til Tyskland
Julemarked i Celle, Hildesheim, Lüneburg og Kiel.

Lørdag 9. desember - Torsdag 14. desember 2017

Bli med oss på tur og opplev de tradisjonsrike julemarkedene i Tyskland. I hele desember er 
byene pyntet til jul med juletrær, stemningsfulle julelys og mange små boder. I bodene selges det 
blant annet gaver, kunsthåndverk, julegodteri, julepynt, pølser og god drikke. Det dufter av brente 
mandler, julebakst og julegløgg. Byene vi skal besøke er også kjent for sine flotte gamlebyer med 
bygninger fra 1500-1700 tallet bygget i bindingsverkstil.
På turen får vi også sett en del av Sverige og Tyskland, samt en fin båttur med Stena Line, 
Gøteborg-Kiel t/r. På båten blir det god mat og drikke, og levende musikk.
Det blir også mulighet for litt shopping til meget gunstige priser i Kiel før vi reiser hjemover.

Pris pr. person i dobbeltrom 6990kr Påstigningsrute:
Tillegg for enkeltrom/lugar pr. person  990kr       07.00 Geilojordet
Tillegg for utvendig lugar t/r pr. person  200kr 07.15 Hagafoss

07.30 Ål stasjon
Inkludert i prisen: 07.40 Torpo v/Lienkrysset        
-Busstransport i turbuss med ekstra god benplass 08.00 Gol skysstasjon
-Ferjebilletter og bompenger 08.20 Nesbyen v/Shell
-Gratis kaffe/te på bussen 08.45 Flå
-Reiseleder Passasjerer fra andre steder,
-Båtreise med StenaLine Gøteborg-Kiel t/r       ta kontakt så kan vi ordne
 i 2-sengs innvendig lugar, inkl. frokost og middag. rimelig transport eller
-3 overnattinger på InterCityHotel Celle inkl. frokost og middag    overnatting

      
For påmelding eller spørsmål, kontakt oss på email: post@geiloturbusser.no eller telefon: 
32088080
Påmeldingsfrist 8. november 2017

Celle

mailto:post@geiloturbusser.no


Turprogram
Lørdag 9. desember:   Hallingdal - Gøteborg
Første dag av turen går nedover Hallingdal og videre mot Sverige og Gøteborg.
Vi går ombord på StenaLine til Kiel som har avgang kl 17.45. Vel ombord får vi servert en velsmakende 
julebuffet med fritt valg av drikke inkludert.

Søndag 10. desember:   Kiel - Lüneburg - Celle
Båten ankommer Kiel kl 09.15, og vi setter da kursen 
mot salt og hansabyen Lüneburg. Den over 1000 år 
gamle byen er en av de vakreste byene i hele Nord-
Tyskland. Lüneburg kom fra andre verdenskrig uten 
ødeleggelser, og dermed har byen kunnet bevare sitt 
vakre middelalderpreg. Vi bruker noen timer på å 
oppleve denne flotte byen og de tradisjonsrike 
julemarkedene. På ettermiddagen kjører vi videre 
sørover til Celle og sjekker inn på InterCityHotel som 
ligger like ved gamlebyen.

Mandag 11. desember:   Celle
Denne dagen er til fri disposisjon i Celle. 
Her får vi oppleve denne flotte byen som nå før jul har mer enn 80 vakre dekorerte treboder inne i 
gamlebyen. Bodene holder åpent fra kl 11.00 til 20.00 hver dag. Celle er berømt for sin skjønne gamleby 
med mer enn 400 historiske bygninger fra 1500-1700 tallet i bindingsverk. Byen har også et nydelig slott 
(Schloss Celle) og en fin park (French Garden) som ligger i gåavstand fra hotellet vi skal bo på.

Tirsdag 12. desember:   Utflukt til Hildesheim og Hannover
I dag setter kursen mot Hildesheim, ca. 1 times 
kjøring fra Celle. Hildesheim er kjent for sitt 
vakre torg med bygninger i bindingsverkstil. 
Byen har også flere vlotte kirker som står på 
UNESCOs verdensarvliste. I desember er torget 
i byen fylt opp med små boder, juletrær og 
mange julelys. Vi tar også en stopp i Hannover 
som har et av Tysklands største julemarkeder.

Onsdag 13. desember:   Celle - Kiel
Etter noen fine dager i Celle er tiden kommet for 
å sette kursen nordover igjen. Vi ankommer 
Kiel ved lunsjtider, så her blir det god tid til å 
handle, spise og spasere litt rundt i byen. Kiel 
har selvsagt også et stort og flott julemarked. 
Sent på ettermiddagen går vi ombord 
StenaLine som skal ta oss til Gøteborg. Fergen 
har avgang kl. 18.45. Ombord blir det julebuffet 
med fritt valg av drikke inkludert.

Torsdag 14. desember:   Gøteborg - Hallingdal
Båten ankommer Gøteborg kl. 09.15, og vi setter da kursen mot Hallingdal igjen.
Med god veistandard og flere stopp underveis, går turen raskt og behagelig. Vi er hjemme tidlig på kvelden.
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