Schwerin & Wismar ·
Julemarked · Klingenberg
Rejser
3 dage

Julemarkeder i de gamle historiske byer Schwerin og
Wismar.
Schwerin er Mecklenburg-Vorpommerns hovedstad og
er berømt for sit gamle slot, der nærmest er som taget
ud af et eventyr. Prydet med tårne og spir og omgivet af
vand er slottet selvfølgelig byens vartegn, men her er
også hyggelige krogede gader, farvestrålende huse og en
imponerende Domkirke, der alt sammen danner de
perfekte rammer deres hyggelige julemarkeder.

Klingenberg Rejser - en del af Vitus Rejser
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.

Fold køreplanen ud for at se alle ruter og

Tillæg pr. person

opsamlingstider.
Eneværelse

450,-

Inkluderet i prisen
• 4-stjernet bus, inkl. pladsreservation
• 2 nætter på Boulevard Hotel Altstadt Schwerin

Bemærkninger

Klingenberg Rejser - en del af Vitus
Rejser

• 2 x morgenmad
• Færge Gedser-Rostock t/r
• Alle udflugter ifølge program, ekskl. ikke ovenfor
angivne entreer
• Dansktalende rejseleder på hele rejsen (afr. 30/11)

Opsamling på busrejser
Start din rejse på et af vores mange opsamlingssteder.

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 Gedser-Rostock. Besøg i Wismar med lille

hyggelige by, inden vi får tid til at nyde byen og
julemarkedet på egen hånd.

byrundtur og tid på egen hånd. Ankomst til Schwerin hen

Hen på eftermiddagen kører vi fra Wismar og fortsætter

på eftermiddagen.

til Schwerin hvor vi bliver indkvarteret på hotellet.

2. dag:

Schwerin

Hele dagen i Schwerin. Byrundtur og efterfølgende tid

Med hele dagen til rådighed i byen, er der mulighed for

på egen hånd.

bl.a. at gå på opdagelse i det historiske bycentrum med
det stemningsfulde julemarked. Byen byder på flere

3. dag:

julemarkeder, så her er der rig mulighed for at få
shoppet, hygget, spist og hvad man ellers skulle have

Ophold i Rostock med god tid til at besøge

lyst til. Har man lyst til at besøge det smukke slot, ligger

julemarkederne. Hjemrejse via Rostock-Gedser.

slottet i gåafstand fra hotellet. For dem der har lyst, går

Oplevelser på rejsen

rejselederen desuden en lille byrundtur i byen.

Rostock
Wismar

Efter morgenmaden sætter vi kursen mod Rostock. Her

Vi besøger den gamle Hansestad Wismar. De brolagte

er hele gågaden selvfølgelig også flot pyntet op til jul og

gader, gamle gavlhuse og ikke mindst det stemningsfulde

vi har god tid til at nyde bylivet og julestemningen inden

julemarked på byens store torv, er en oplevelse man

vi sejler retur til Gedser.

ikke må gå glip af. Her viser rejselederen lidt rundt i den

Hotelinformation
Boulevard Hotel Alstadt, Schwerin

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

