Pinsetur til Hamburg og nord-Tysklands grønne perler.
Schleswig Holstein og Hamburg kan vi nesten kalle vårt nabolag. Men er vi kjent der?
Vi bor i Bad Bramstedt, nord for Hamburg, og i dette området finner vi mange skjulte skatter.
Gottorf slott ved Schleswig er en perle med sin skulpturpark og nyrestaurerte barokkhage. I
distriktet vest for Hamburg finner vi flere planteskoler og vi besøker «Arboretum Ellerhoop», som
har mange spesielle treslag. Turen går videre til «Rosarium Uetersen» med sine vakre roser og så
den botaniske hagen som er tilknyttet universitet i Hamburg.
Parken i sentrum av byen, kjent som «Planten und Blomen», inviterer til et kveldsbesøk med sitt
fantastiske vannorgel.
Hamburgs nye landemerke Elbphilhamonien, som ligger ved Hafen City, er absolutt verd å ta i
øyesyn. Vi sikter oss så inn mot «Miniatur Wunderland», verdens største miniatyr
modelljernbaneanlegg, som ligger i Speicherstadt.
Dette blir en spennende pinsetur, til glede for både unge og gamle!
Torsdag 06.juni
Vi kjører til Oslo, der Color Line har avreise kl. 14:00.Rett etter ombordstigning møtes vi i
buffetrestauranten for lunsj. Kvelden er til egen disposisjon, vi anbefaler skipets show kl. 19:00 og
21:00.
Fredag 07.juni
Frokost før vi legger til kai i Kiel kl. 10:00. Vi kjører til Schleswig og besøker barokkhagen og
skulpturparken ved slott Gottorf. Lunsj på egenhånd i byen.
Turen fortsetter sørover gjennom Schleswig Holstein til hotell Tryp by Wyndham Bad Bramstedt, som
ligger i Bad Bramstedt like nord for Hamburg. Middag på hotellet.
Lørdag 08.juni
Frokost på hotellet. I dag skal vi på utflukt vest for byen. Vi besøker «Arboretum Ellerhoop», hvor vi
spaserer gjennom en park med mange forskjellige trær. Så kjører vi videre til en planteskole i
nærheten og får en omvisning med lunsjpause etterpå. Vi fortsetter turen med en rundgang i
«Rosarium Uetersen», som har en stor samling ulike roser.
Tilbake på hotellet slapper vi av, spiser middag og er klar for en eventyrlig kveld i «Planten und
Blomen», som ligger sentralt i Hamburg. Parken er kjent for sine stauderabatter, den japanske hagen
og vannorgelet som kveldstid begeistrer med sine fontener i farger og musikk. Sent tilbake på
hotellet.
Søndag 09.juni
Frokost på hotellet. I dag besøker vi den nye bydelen i Hamburg, som heter Hafen City. Den ligger
ved elven Elben og her skal vi se konserthuset Elbphilharmonien, som ble åpnet i 2017. Videre skal vi
besøke verdens største modelljernbane i Speicherstadt, «Miniatur Wonderland».
Deretter er det fritt frem i Hamburg; vi har tid på egenhånd til å spise lunsj, shoppe eller bare bli
bedre kjent i denne nordtyske storbyen. Vi møtes til avtalt tid for å kjøre tilbake til hotellet i Bad
Bamstedt. Middag på hotellet.
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Mandag 10.juni
Frokost på hotellet. Vi pakker bussen og setter kursen nordover mot Kiel, der Color Line har avgang
kl. 14:00. Nyt utseilingen fra skipets Observation Lounge på dekk 15! Lunsj på egenhånd.
Kl. 17.30 serveres en to-retters middag i Oceanic restaurant bakerst på dekk 6. Kvelden til egen
disposisjon, vi anbefaler skipets show kl. 19:00 og 21:00 (dette blir et annet show enn det dere så på
utreisen).
Tirsdag 11.juni
Mens båten seiler inn Oslofjorden, nyter vi en lang og god frokost. Vi ankommer Oslo kl. 10:00 og er i
Drammensområdet ca. kl.11:30.
Pris pr.person kr. 7.990,- som inkluderer følgende:












Komfortabel turbuss med reiseleder
Color Line tur/retur i innvendig dobbel lugar
Lunsjbuffet og frokost på utreisen, 2-retters cruisemeny og frokost på hjemreisen
Tre netter på Tryp by Wyndham Bad Bramstedt i dobbeltrom med halvpensjon
Besøk i barokkhagen og skulpturparken ved slott Gottorf
Besøk i Arboretum Ellerhoop
Omvisning på planteskole
Besøk i Rosarium Uetersen
Besøk i Planten und Blomen
Tur til Hafen City
Inngang til Miniatur Wonderland

Tillegg:
Enkeltrom kr. 600,Enkellugar kr. 1.700,Enkellugar utvendig kr. 2.200,Utvendig dobbellugar kr. 1.000,Lunsj utenom programmet
Avbestillingsforsikring kr. 400,-
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