Schwalenberg · Ølfest ·
Klingenberg Rejser
4 dage

Hygge, happy hour og hotellets egen ølfest.

Klingenberg Rejser - en del af Vitus Rejser

Hotel Schwalenberger Malkasten er en klassiker i vores
rejseprogram. Smukt beliggende i den gamle by med
brostensbelagte gader er her charme, atmosfære og
ægte tysk ”gemütlichkeit”. Hver aften er der ”happy
hour” i den lille ”bierstube”, og på denne rejse kan vi
også glæde os til hotellets årlige ølfest med musik og
dans samt øl og vin ad libitum.

Klingenberg Rejser er blevet en del af Vitus Rejser, og
fremover vil du derfor finde alle Klingenbergs velkendte
rejser her på Vitus Rejsers hjemmeside. Rejsernes
indhold, program og priser har vi dog ikke pillet ved, og
du vil stadig blive mødt af Klingenberg Rejsers faste
rejseledere og chauffører i bussen.
Du kan se alle Klingenberg Rejser her.

Datoer og priser
Vi har i øjeblikket ingen kommende datoer planlagt for denne rejse.
Er du interesseret i at vide om og hvornår, vi er klar med nye datoer og progam for denne rejse, er du meget
velkommen til at kontakte os.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og kom på forkant med alle nyheder, nye kataloger og få gode rejsetips.

Opsamling på busrejser

Tillæg pr. person
Eneværelse

225,-

Afbestillingsforsikring

180,-

Inkluderet i prisen

Start din rejse på et af vores mange opsamlingssteder.
Fold køreplanen ud for at se alle ruter og
opsamlingstider.

Bemærkninger

• 4-stjernet bus, inkl. pladsreservation
• 3 nætter på Hotel Schwalenberger Malkasten
• 3 x morgenmad

Klingenberg Rejser - en del af Vitus
Rejser

• 2 x middag
• 1 x ølfest med musik og dans, middag samt husets
rød-/hvidvin og sodavand ad libitum
• Byvandring i Schwalenberg
• Besøg i Detmold
• Besøg i Hameln
• Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Klingenberg Rejser er blevet en del af Vitus Rejser, og
fremover vil du derfor finde alle Klingenbergs velkendte
rejser her på Vitus Rejsers hjemmeside. Rejsernes
indhold, program og priser har vi dog ikke pillet, og du vil
stadig blive mødt af Klingenberg Rejsers faste
rejseledere og chauffører i bussen.
Du kan se alle Klingenberg Rejser her.

Klingenberg Rejser · Rute 1
Udrejse

Hjemrejse

05.20

Kalundborg, Banegårdspladsen 2

23.00

05.55

Gørlev, Algade 33

22.35

05.50

Korsør, Casper Brands Plads

22.30

06.00

Høng, Jernbanevej 6

22.20

06.15

Slagelse, Ndr. Stationsvej 17

22.05

06.40

Fuglebjerg, Busterminalen Sandvedvej

21.45

07.00

Næstved, Sct. Jørgens Park 92

21.25

07.30

Vordingborg, Banegårdspladsen 4

20.55

07.50

Farø, Rasteplads, Grundsundvej 699

20.40

08.15

Nykøbing, Cementen, Nørre boulevard 1A

20.15

Klingenberg Rejser · Rute 2
Udrejse

Hjemrejse

05.20

Roskilde, Buslomme overfor Køgevej 58

22.50

05.40

Høje Taastrup, Banestrøget 7

22.30

06.00

Glostrup, Buslomme Sydvestvej ved
Tøffelmagerstien

22.15

06.20

Valby Station, Lyshøjgårdsvej 60

21.55

06.55

Ølby Station, Ølbycenter 2

21.20

07.20

Rønnede, Rasteplads motorvejen overfor Ny
Næstvedvej 34

20.55

07.25

Tappernøje, Rasteplads, Sydmotorvej 380 på
udrejsen/nordmotorvej 383 på hjemrejsen

20.50

07.45

Stensved, Parkering ved motorvej. Mønsvej 130

20.30

Klingenberg Rejser · Rute 2A
Udrejse

Hjemrejse

04.45

Helsingør, Stationspladsen 2, Busplads v.
gangbroen, Sundsiden

23.15

05.20

Hillerød, Nordre Jernbanevej 35

22.50

05.45

Holte, Holte Stationsvej 38

22.30

06.00

Lyngby, Jernbanepladsen 59

22.15

Klingenberg Rejser · Rute 3
Udrejse

Hjemrejse

05.00

Holbæk, Jernbanevej 6

23.05

05.10

Ugerløse, Holbæk Landevej 8

22.50

05.15

St. Merløse Station, Banevej 16

22.45

05.35

Ringsted Station, Jernbanevej 1

22.25

05.55

Sorø Busterminal, Rådhusvej 10

22.05

Dagsprogram
1. dag:
Udrejse via Rødby-Puttgarden, frokost på Lüneburger
Heide og ankomst til Schwalenberg.

2. og 3. dag: Udflugter fra Schwalenberg

Til ølfesten på hotellet er der fra kl. 19. og frem til kl.
22:30 øl, husets rød- og hvidvin samt sodavand ad
libitum. Den festlige aften byder selvfølgelig også på
musik og dans.

- Lokal byvandring, frokost på hotellet og besøg i

Lokal byvandring, frokost på hotellet og besøg i
Detmold

Detmold

Efter morgenmaden tager vi på en lille byvandring i

- Rottefængerens by Hameln

Schwalenberg, og oplever den hyggelig by med sine
smalle gader, gallerier og charmerende tyske

4. dag:
Frokostpause i den bayerske ølstue ved ”Snow Dome”.
Hjemrejse via Puttgarden-Rødby.

Oplevelser på rejsen

landsbystemning. Efter rundturen spiser vi en let frokost
på hotellet. Om eftermiddagen besøger vi nabobyen
Detmold, der indtil 1918 var hovedstaden i det lille
fyrstedømme Lippe. Den stolte fortid mærkes i byen
med dens mange smukke huse og de livlige
handelsgader.

Hotel Schwalenberger Malkasten – familiedrevet
”gemütlichkeit”

Rottefængerens by Hameln

Med bindingsværkshuse, toppede brosten og smukke

med. Hele byen bærer præg af historien om

skovklædte omgivelser er Schwalenberg nærmest

Rottefængeren, og rejselederen tager os med på en lille

definitionen på idyl. I hjertet af den lille by ligger Hotel

byvandring, inden der bliver tid til selv at udforske byen.

Schwalenberger Malkasten, hvor den charmerende

Der bliver også mulighed for en smuk sejltur på Weser.

Et besøg i eventyrbyen Hameln hører selvfølgelig også

stemning fortsætter helt ind på hotellet. Her er masser
af atmosfære og en hyggelig restaurant, der har sine
rødder i det traditionelle tyske køkken. Hotellet er
familiedrevet, og det er i dag tredje generation, der
fortsætter traditionerne med gæstfrihed og uformel

Ud- og hjemrejsen
På udrejsen holder vi frokostpause på en hyggelig kro på
Lüneburger Heide.

stemning – ikke mindst på hotellets egen lille

På hjemrejsen besøger vi den store, kunstige skipiste

”bierstube”, hvor der hver aften mellem kl. 18 og 19 er

”Snow Dome” ved Bispingen, hvor der er mulighed for

”Happy hour”.

frokost i den bayerske ølstue.

Hotelinformation
Hotel Schwalenberger Malkasten ***, Schwalenberg
Glæd dig til at bo på dette hyggelige, familiedrevne hotel

Værelser

i idylliske Schwalenberg. Hotel Schwalenberger
Malkasten er udbygget over årene og består af to

Værelserne varierer i størrelse og indretning, men alle

sammenbyggede huse. Der findes ikke elevator. Hotellet

har tv, telefon, minibar, WiFi og badeværelse med

har en hyggelig bar/krostue, og i restauranten serveres

badekar eller bruseniche. Enkelte værelser har balkon.

der både regionale og internationale specialiteter.

Schwalenberger Malkasten - Schwalenberg

Åbningstider

Vitus Rejser

Kontakt

Mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Sølvgade 15-17

Salg: 33 14 65 66

1307 København K

info@vitus-rejser.dk
kundeservice@vitus-rejser.dk

