
 

Rejsefakta: 
  

Pris 

Pris v/min. 30 deltagere: Kr. 1.625,- 

Eneværelsestillæg:   Kr.    300,- 
  

Prisen inkluderer 

Bustur, hotelophold, morgenmad, billet til 

julekoncert  (€ 30,-) samt bidrag til rejsega-

rantifond. 
  

Evt. øvrige entréer er ikke inkl. 

  

Valuta: € 

 

Husk at tilføje telefonnummer, navn 

og mail ved betaling. 

  
Motel One Hamburg 

Ludwig-Erhard Strasse 26 

D-20459 Hamburg 

Telefon +49 40-357 18 90-0 

Centralt beliggende hotel nær Skt. Michae-

lis-kirken og ikke langt fra sømandskirker-

ne, shopping samt restauranter.  

Gode værelser, alle med bad/toilet.  

  

Husk pas! 

 

Man skal selv sørge for rejseforsikring 

og huske det blå EU-sundhedskort. 
  

Runetoften 14 . 8210 Aarhus V . Telefon 86 39 43 66 . Rejsegarantifond nr. 2443 

 

Tilmelding senest d. 30. september 2018 til 
  

Kate Hornbek, Aarhus  ▪ Telefon 21754465 

Mail: katehornbek@hotmail.com 
  

eller 

Ane-Marie Fuglsang  ▪ Telefon 97 86 17 73  

Mobil 23 24 62 21 - Mail: amfuglsang@mail.dk  
  

Ved tilmelding betales depositum kr. 500,-. Restbeløb senest  

d. 15. nov. 2018 til Hvidbjerg Bank Reg. 7500 konto 7019682 

Kr. 1.625,- 

Juletur til Nordische Weihnachtskonzert 2018 

og shopping i HAMBURG med 

DSUK Viborg- og Aarhus stiftsudvalg 

17.12. - 18.12. 2018 

Mandag den 17. dec. 2018 deltager vi i  

koncerten arrangeret af de 4 nordiske sømandskirker i 

den imponerende Sct. Michaeliskirke 

Runetoften 14 . 8210 Aarhus V . Telefon 86 39 43 66 . Rejsegarantifond nr. 2443 



Opsamling:                                               

       

Humlum Kirke        Kl. 08.00 

Struer Banegård, evt. Nørrelandskirken, Holstebro  Kl. 08.10 

Hedeagerkirken, Herning            Kl. 09.00     

Musikhuset, Aarhus                     Kl. 09.00      

Papuga bus, Lundahl Nielsens Vej, Vejle   Kl. 10.00      

Pendlerplads v/afk. 63, Bramdrupdam       Kl. 10.30       

  

 

Hansestadt Hamburg har i de seneste år udviklet sig 

til at være en af Tysklands smukkeste og mest spæn-

dende byer med en lang række seværdigheder og op-

levelser. Her mødes Elben med floden Alster, der er 

opdæmmet som en sø og ligger midt i byen. Byens 

vand strækker sig rundt på kryds og tværs med mas-

ser af små kanaler i bymidten, og med over 2300 

broer er der flere end i Venedig og Amsterdam til-

sammen. På denne 2-dages tur er der rig mulighed 

for at få et indtryk af Hamburgs mangfoldighed og 

charme. 

  

  

Bemærk at alle er meget velkomne til at deltage. 

 

  

  

  

 1. dag 

Efter opsamling samles vi i en bus ved Pendlerpladsen, 

Bramdrupdam. Herefter går turen samlet videre syd-

over. Der bliver en frokostpause på rasteplads i Tyskland, 

på ca. 45 min, hvor en evt. medbragt madpakke kan ny-

des eller frokost kan købes. Herefter fortsætter vi til 

Hamburg, som vi når ca. kl. 15:00. Inden koncerten kl. 

19.30 vil der være mulighed for at besøge den danske 

sømandskirke, hvor der serveres æbleskiver og gløgg, 

ligesom der også vil blive mulighed for at besøge de an-

dre 3 sømandskirker, der også har åbent hus. Kvarteret 

nær Michaelis-kirken er godt forsynet med restauranter, 

for dem der gerne vil ud at spise aftensmad inden eller 

efter koncerten.  

  

2. dag 

Efter morgenmad på hotellet bliver der tid til yderligere 

oplevelser i Hamburg. Der vil blive en byrundtur i bus 

samt ophold på det berømte julemarked på Rådhusplad-

sen, hvor man kan nyde duften af gran og glühwein samt 

tage et kig ind i Rådhushallen. Efter et dejligt ophold i 

Hamburg går turen igen nordpå med indkøbspause ved 

grænsen. Hjemkomst midt aften. 

  
Vi glæder os til hurtigt at modtage din tilmelding af hensyn 

til reservation af koncertbilletter og hotel,  

så vi i lighed med ved tidligere ture,  

kan opleve et par fornøjelige dage sammen! 

Bemærk: Senest 30/9-2018 


