Münster · Julemarked og
skovjulemarked ·
Klingenberg Rejser
4 dage

Stort julemarked og hyggeligt skovjulemarked.

Klingenberg Rejser - en del af Vitus Rejser

I den gamle og berømte kulturby Münster finder vi ét af
Tysklands største og flotteste julemarkeder. Her er over
300 boder, med alt hvad hjertet kan begære. Samtidig
kan vi nyde de flot udsmykkede pladser, gågader og
imponerende bygningsværker. Som kontrast til dette
besøger vi også et – dog lidt mindre – julemarked i en
skov!

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.

Vi bor på et godt og typisk tysk landhotel, og på
hjemrejsen kan du se frem til at opleve Bremens
storslåede centrum, hvor der selvfølgelig også er
julemarked.

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

190,-

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 i Ascheberg på Hotel Clemens August
• 3 x morgenmad

Klingenberg Rejser - en del af Vitus
Rejser

• 1 x frokost
• 2 x middag

Klingenberg Rejser er blevet en del af Vitus Rejser, og

• Udflugt til Münster

fremover vil du derfor finde alle Klingenbergs velkendte

• Besøg på skovjulemarked, inkl. entré

rejser her på Vitus Rejsers hjemmeside. Rejsernes

• Besøg i Bremem
• Dansktalende rejseleder på hele rejsen

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. Ankomst og
indkvartering.

2. dag:
Udflugt til middelalderbyen Münster med lille byvandring
og efterfølgende tid på egen hånd til at opleve byens 5
julemarkeder.

sågar vundet en pris for at være den bedste by i verden
at bo i og man forstår hvorfor, når vi spadserer rundt i
de gamle gader og oplever atmosfæren.
Mellem de smukke bygninger og stolte kirker finder vi
ikke mindre end 5 julemarkeder med mere end 300
boder, der kan friste os med alt, hvad der hører julen til.

Skovjulemarked
Den næstsidste dag kan vi sove længe og hygge os, indtil

3. dag:

vi får serveret en dejlig frokost på hotellet. Først på
eftermiddagen besøger vi et fantastisk julemarked, der

Rolig formiddag og frokost på hotellet. Derefter besøg

er opbygget ved og i en lille skov. De store gamle træer

på skovjulemarked indtil først på aftenen.

er pyntet med lyskæder eller belyst af fine projektører. I

4. dag:
Ophold i Bremen og færge Puttgarden-Rødby.

Oplevelser på rejsen
Hotel Clemens – August
Tyskland er kendt for sine mange gode, familiedrevne
landhoteller og på denne rejse kan du se frem til at
opleve den familiære stemning og gæstfrihed på Hotel
Clemens-August i landsbyen Ascheberg lidt syd for
Münster.
Når vi ikke er på udflugt, kan du glæde dig til at slappe
af i hotellets bar og nyde den gode mad i restauranten,
der gerne serverer retter fra det lokale køkken.

Münster
Münster har et smukt og romantisk middelaldercentrum,
hvor kirkespirene rejser sig mod himlen og det gamle
gotiske rådhus fortsat udgør byens hjerte. Byen har

disse hyggelige omgivelser har man samlet nogle af de
bedste kunsthåndværkere, og der vil være gode
muligheder for at købe spændende julegaver. Der er
mulighed for at spise alt fra steak med kirsebærsauce (!)
til boghvedepandekager.
Fordelt på området er der spisesteder med mange
siddepladser og selvfølgelig boder med Glühwein,
æggepunch og andre drikkevarer. Når det bliver helt
mørkt kan vi se et fantastisk ”vandfyrværkeri” i alskens
farver og former mod den mørke vinterhimmel. Vi
vender tilbage til hotellet først på aftenen.

Bremen
På rejsens sidste dag besøger vi Bremen og oplever den
store, gamle markedsplads med sine enorme kirker,
flotte rådhus og historiske ”Ratskeller”. Her er endnu en
chance for at gøre et godt køb på byens julemarked,
inden vi fortsætter mod Puttgarden og færgen retur til
Rødby.

Hotelinformation
Hotel Restaurant Clemens August

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

