Langhelg til Hamburg med «Holiday on ice»!
Hamburg er Tysklands nest største by med 1,7 millioner innbyggere. Den er landets
viktigste havneby, men kan også by på det meste innen kulturliv; teater, musikaler,
konserter, museer, sports events og folkefester.
Vi har fått gode billetter til det spektakulære isshowet «Holiday on ice», som spilles på
arenaer verden over.Bli med oss til Hamburg og få en smak av storbylivet med både show,
sightseeing og shopping!
Torsdag 7. februar Hjemstedet – Color Line, Oslo.
Henting til avtalt tid og sted. Color Line har avgang fra Oslo kl. 14:00. Etter ombordstigning er
det ”bli-kjent-lunsj” i Grand Buffet, med 1 enhet drikke inkludert.Ettermiddagen og kvelden
er din mens båten seiler til Kiel. Vi anbefaler skipets show kl. 19.00 og 21.00.
Fredag 8. februar
Vi spiser frokost før båten kommer til Kiel kl. 10.00. Bussen møter oss på kaia og vi tar fatt på
den ca. 90 minutter lange kjøreturen til Hamburg.Vel fremme får vi litt tid på egenhånd i
byen (husk å spise lunsj) før vi møtes og kjører til hotellet for innsjekk.
Utpå ettermiddagen drar vi til en
restaurant i nærheten av Barclaycard
Arena (der kveldens show fremføres),
hvor vi spiser middag. Etterpå ser vi det
berømte «Holiday on ice», som har
fortryllet publikum med utrolig skøyting,
imponerende akrobatikk, flott musikk og
fantastiske kostymer i nesten 75 år.
Verdens mest suksessrike isshow er på
turnè i Tyskland og vi er så heldige å få det
med oss! Etter showet kjører vi tilbake til
hotellet.
Lørdag 9. februar
Frokost før vi møtes i bussen. I dag skal vi på en 2 timers byrundtur med lokal guide før vi
slippes av i sentrum og får noen timer på egenhånd.
På ettermiddagen møtes vi igjen til avtalt
tid og tar turen til Hofbrau Wirthaus, der
vi får servert typisk tysk mat og drikke.
Resten av kvelden til fri disposisjon.
Søndag 10. februar
Frokost, utsjekk og avreise nordover. I dag
skal vi opp til grensen til Danmark for
deretter å kjøre gjennom hele Jylland til
Hirtshals. Det blir regelmessige pauser.
Vel fremme i Hirtshals går vi om bord i Super Speed 2, som har avgang kl. 17.30. Kveldsbuffet
om bord. Båten legger til kai i Larvik kl. 21.15 og vi kjører tilbake til påstigningsstedet.
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Pris kr. 6.990,- per person i dobbeltrom, som inkluderer:
 Reiseleder og komfortabel turistbuss på hele turen
 Båtreise med Color Line fra Oslo til Kiel i innvendig dobbeltlugar
 Lunsjbuffet og frokostbuffet om bord på båten
 2 netter i dobbeltrom med frokost på Hyperion Hotel Hamburg
 Middag dag 2, før forestillingen
 Kategori 1-billett til isshowet «Holiday on ice»
 2 timers rundtur i Hamburg med lokal guide
 Middag på Hofbrau Wirthaus Hamburg
 Båtreise med Super Speed 2 fra Hirtshals til Larvik
 Middagsbuffet ombord i Super Speed 2
Tillegg:
Innvendig enkeltlugar Oslo-Kiel kr.750,Utvendig enkeltlugar Oslo-Kiel kr. 1.000,Utvendig dobbeltlugar Oslo-Kiel pr. person kr.150,Enkeltrom i Hamburg totalt kr. 700,Drikke til måltidene
Avbestillingsforsikring kr. 350,-
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