Kiel & Lübeck · Julemarked
· Klingenberg Rejser
2 eller 3 dage

Klassisk julemarked, fremragende handelsby og kæmpe
outlet.

indkøbsmuligheder fra klassisk kunsthåndværk til
moderne mærkevarer.

Kiel er ikke blot Schleswig-Holstens hovedstad – den er
også en af Nordtysklands allerbedste handelsbyer. Her
er alt, hvad shoppinghjertet kan begære og i juletiden er
bycentrum flot pyntet op og butikkernes mange tilbud
er suppleret med julemarkedets hyggelige små boder og
spændende varer. Vi bor på godt hotel få hundrede
meter fra gågaden og har alt udenfor døren.

Klingenberg Rejser - en del af Vitus Rejser

På udrejsen besøger vi det store, klassiske julemarked i
Lübeck og på hjemrejsen (3. dags tur) får du god tid i
det kæmpestore outletcenter i Neumünster, hvor
masser af mærkevarer sælges 30 til 70% under
normalprisen. En rejse med masser af

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 · 2 dage

120,-

Eneværelse · 3 dage

240,-

Afbestillingsforsikring · 2 dage

90,-

Afbestillingsforsikring · 3 dage

120,-

Inkluderet i prisen
• 4-stjernet bus, inkl. pladsreservation

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

Bemærkninger

Klingenberg Rejser - en del af Vitus
Rejser

• 1 eller 2 nætter i Kiel på Steigenberger Conti Hansa
Klingenberg Rejser er blevet en del af Vitus Rejser, og

Kiel
• 1 eller 2 x morgenmad
• Besøg i Lübeck
• 3-dages rejsen: Besøg i Designer Outlet Neumünster
• Kombineret chauffør og rejseleder på hele rejsen

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
Program for 2-dags rejsen:

der ligger tæt på gågaden og havnen, så alt er inden for
rækkevidde i Kiel. Kiel er nærmest bygget op omkring sin

1. dag:
Udrejse via Rødby-Puttgarden. Julemarked i Lübeck og
ankomst til Kiel sidst på eftermiddagen.

2. dag:
Hele dagen til at nyde den fremragende handelsby. Sidst
på eftermiddagen hjemrejse via Puttgarden-Rødby

Program for 3-dags rejsen:
1. dag:
Udrejse via Rødby-Puttgarden. Julemarked i Lübeck og
ankomst til Kiel sidst på eftermiddagen.

2. dag:
Hele dagen til at nyde den fremragende handelsby.

3.dag:

store havn ved fjorden og byder på mange
seværdigheder, en lang flot pyntet gågade og store
shoppingcentre. Hele centrum er selvfølgelig pyntet op
til jul og julemarkedets mange boder lokker med varme
fristelser mellem indkøbene.

Lübeck
Inden ankomst til Kiel besøger vi på rejsens første dag
det verdenskendte julemarked i Lübeck. Her er der god
tid til at gå på opdagelse og se nærmere på de
hundredvis af boder, der byder på alt fra klassisk
kunsthåndværk til kulinariske lækkerier. Og der er
selvfølgelig også mulighed for at besøge konditoriet
Niederegger, der er berømt for sin gode marcipan.

Designer Outlet Neumünster (3. dags tur)
Som en by i byen ligger det kæmpestore designeroutlet i
udkanten af Neumünster. Her er 120 butikker med
massevis af kendte mærker fra Adidas til Zwilling.

God tid ved det store Designer Outlet Neumünster med

Designer Outlet Neumünster er med sine gode tilbud

120 mærkevarebutikker. Hjemrejse via Puttgarden-

blevet et kæmpe tilløbsstykke for nordtyskerne og vi

Rødby

lægger også vejen forbi på denne rejse, så du får

Oplevelser på rejsen
Kiel og Steigenberger Hotel
Vi bor på det flotte hotel Steigenberger Conti Hansa,

mulighed for at finde julegaver til gode priser.

Hotelinformation
Steigenberger Conti Hansa Kiel ****
Rigtig godt hotel, beliggende centralt i Kiel ved

Værelser

Schlossgarten overfor Ostseekai ved Kielerfjorden. Der
er kun få minutters gang fra hotellet til den gamle bydel.

Alle værelser er godt indrettet med tv, telefon, minibar,

Hotellet har restaurant, bar, elevator, sauna, dampbad

skrivebord, gratis WiFi samt badeværelse med badekar

og fitnesscenter.

og hårtørrer.

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

