Julemarked i Lübeck og Schwerin
lørdag 30 november - onsdag 4 desember 2019

Bli med oss og opplev idyllisk tysk kulturhistorie på nært hold.
Kjenn duften av glühwein, glaserte epler og brente mandler.
Se lysene i vintermørket, og de vakre julepyntede byene Lübeck og Schwerin.
Dag 1: Geilo - Oslo
Første etappe om formiddagen fra Hallingdal til Oslo.
Vi sjekker inn på et av Color Lines flotte skip, avgang
kl. 14:00. Om kvelden møtes vi i buﬀètrestauranten
med den lekreste julemat på menyen.
Det er også et flott musikalshow i skipets teatersal.

Dag 2: Kiel - Lübeck - Schwerin
Vi ankommer Kiel kl. 10:00 og kjører til Lübeck.
Her har vi god til til å oppleve denne idylliske byen,
som nå er fantastisk pyntet til jul. Om ettermiddagen
kjører vi siste etappen til Schwerin. Vi sjekker inn for 2
netter på sentrale og flotte InterCityHotel Schwerin.

Dag 3: Schwerin

Hele dagen til egen disposisjon i Schwerin.

Dag 4: Schwerin - 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 et underholdende
musikalshow og en velsmakende julebuﬀèt.

Dag 5: Oslo - Geilo

Båten ankommer Oslo kl 10.00.
Sjarmøretappen oppover Hallingdal gjøres unna på
sikkert og komfortabelt vis.

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

- Reiseleder
- Color Line t/r i dobbelt lugar med

2x frokostbuﬀèt og 2x kveldsbuﬀèt.

- 2 netter i dobbeltrom på InterCityHotel
Schwerin. 2x frokost og 2x middag.

- Busstransport av høy kvalitet.
Tilleggspriser:
Enkeltrom i Schwerin:
Enkeltlugar Color Line:
Utvendig lugar Color Line:

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

Påmeldingsfrist 10. oktober 2019

Kontaktinfo:

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

Lübeck
En vakker Hansaby oppført på
Unescos verdensarvliste.
Her finner vi et av Europas mest kjente
og tradisjonsrike julemarkeder og
kanskje verdens beste marsipan.

Schwerin

«Stjernen nordpå» eller «Nordens
Venezia», er mest kjent for sin store
vakre slottsborg «Schloss Schwerin».
Slottet ligger vakkert plassert på en øy
ved Schwerins vakre gamleby-Altstadt.
Julemarkedet i byen er viden kjent og
en herlig opplevelse. Det er tid for kos
og hygge, festlige lys og julepynt.
En deilig duft av mandler, gløgg og
granbar brer seg blant tallrike pyntede
juletrær og stemningsfull belysning av
hele denne nydelige byen.

