1 - 5. desember
Julemarked i Celle og Hildesheim
Bli med oss og opplev de tradisjonsrike julemarkedene i Tyskland.
Vi besøker de historiske og julepyntede byene Celle og Hildesheim.
For de som ønsker det, blir det også en tur innom storbyen
Hannover med et av Tysklands største julemarkeder.

Dag 1: Geilo - Oslo
Første etappe går nedover Hallingdal til Oslo.
Vi sjekker inn på et av Color Lines flotte skip,
avgang kl. 14:00.
På kvelden møtes vi i buﬀètrestauranten
og får servert den lekreste julemat.
Det er også et flott musikalshow
i skipets teatersal.

Dag 2: Kiel - Celle - Hildesheim
Vi ankommer Kiel kl. 10:00 og kjører til Celle.
Byen er kjent som en sjarmerende
middelalderby med over 400 bindingsverkhus
og et byslott i renessanse -og barokkstil.
I førjulstiden har byen et yrende og livlig
julemarked. Sentrum i gamlebyen er fylt opp
med over 80 vakkert dekorerte treboder med et
rikholdig utvalg av alt vi forbinder med jul.
Om ettermiddagen går siste etappen sørover
til Hildesheim. Vi sjekker inn for 2 netter på
sentrale og flotte Novotel.

Pris kr. 6.990,- pr. person.
Inkluderer:

- Reiseleder
- Busstransport av høy kvalitet.
- Color Line t/r i dobbelt lugar med

2x frokostbuﬀèt og 2x kveldsbuﬀèt.

- 2 netter i dobbeltrom på hotell Novotel i
Hildesheim. 2x frokost og 2x middag.

Tilleggspriser:
Enkeltlugar Color Line:
Utvendig lugar Color Line:
Enkeltrom i Hildesheim:

kr. 1.300,kr. 1.000,kr. 450,-

Påmeldingsfrist 10. oktober 2018

Kontaktinfo:

email: post@geiloturbusser.no
telefon: 32 08 80 80

Dag 3: Hildesheim - Hannover
Denne desemberdagen brukes til å oppleve fantastiske Hildesheim.
Byen er viden kjent for sitt vakre torg med bygninger i bindingsverk og sine flotte
kirker som står på UNESCOs verdensarvliste. I desember er det unektelig de flotte og
stemningsfulle julemarkedene som står i fokus. I løpet av dagen kan vi også ta en tur
til storbyen Hannover og det kjempestore julemarkedet som finnes i denne byen.

Dag 4: Hildesheim - Kiel

Tid for å sette kursen hjemover igjen.
Vi ankommer Kiel i god tid før avgang 14:00,
slik at de som ønsker har mulighet til å
handle i byen før vi går ombord Color Line.
Ombord er det musikalshow og
velsmakende julebuﬀèt.

Dag 5: Oslo - Geilo
Båten ankommer Oslo kl 10.00.
Sjarmøretappen oppover Hallingdal
gjøres unna på komfortabelt vis.

