Musikrejse
Semino Rossi
Dag 1. Din musikalske rejse starter med
opsamling på Sjælland og derfra kører vi
frem til færgen i Rødby. Imens vi nyder
sejlturen til Puttgarden har du mulighed
for at købe en kop kaffe eller handle i
Onboardshop. Ved ankomst til Tyskland
fortsætter vi frem til vores frokoststed,
Ricklinger Landbrauerei der byder på
håndmadder og et par små smagsprøver på deres øl.
Efter pausen kører vi direkte frem til
Bremen og vores hotel der ligger lige
ved byens park og små 20 minutters
gang fra rådhuspladsen. Indkvartering
og tid på egen hånd inden aftensmaden
på hotellet.
Dag 2. Morgenmad på hotellet. Dagens
udflugt er en fælles byvandring fra hotellet, hvor rejselederen viser os rundt og
fortæller om denne dejlige og spændende by med sit flotte rådhus, det fascinerende Schnoor kvarter, den hyggelige
Böttcherstrasse og historien om Brødrene Grim.

4 dage
Afrejse
30.04

Hjemk.
03.05

Pris
4295

Tillæg for enevær. 3 nætter

Rute
1-2-3
405,-

Inkluderet i prisen:
3 overnatninger
3 x morgenmad
1 x frokost og øl-smagsprøver
3 x aftensmad
1 x Koncertbillet Rk. 8, 9
1 x Besøg på Lloyd Caffee
1 x rundvisning i Bremer Ratskeller
Udflugter som beskrevet

Frokost og tid på egen hånd i centrum,
inden vi igen mødes og skal på et spændende historisk besøg i den mere end
600 år gamle vinkælder under Bremen
rådhus. Vi får et indblik i disseunikke
rum som har været vinhandel siden
1405 og som råder over verdens ældste
vin.
Efter besøget er der mulighed for at
blive i centrum eller gå hjem til hotellet
og slappe af inden aftensmaden.
Dag 3. KONCERTDAGEN. Efter morgenmaden tager rejselederen og bussen
os med på en lille tur rundt om Bremen
og vi slutter i området Überseestadt

Bremen som i løbet af de sidste ti år har
gennemgået en rivende udvikling og
fremstår i dag som en ny levende bydel.
Her er det traditionelle havneerhverv og
den traditionelle industri bevaret og sikrer Überseestadt dens helt unikke atmosfære.
Her finder vi også Lloyd Caffe som vi
skal besøge. Der er tradition for kafferistning ved Weser-floden og i Bremen
Det første kaffehus i det tysksprogede
område slog dørene op i 1673 i det
nordlige Tyskland. Siden da har alle
drukket kaffe. Og der er store chancer
for, at bønnerne eller den malede kaffe
kommer fra Bremen. Hver anden kop
kaffe, der skænkes mellem Nordsøen og
Alperne kommer fra Bremen og derfor
skal vi naturligvis besøge et rigtigt kafferisteri og smage en kop kaffe.
Efterfølgende er der tid til at kigge mere
på byen, spise frokost eller gå på shopping. Der er tidlig aftensmad således at
vi kan være klar til dagens store oplevelse – koncerten med Semino Rossi i
Die Glocke – Das Bremer Koncerthaus.
Dag 4. Morgenmad og derefter pakkes
bussen og hjemrejsen begynder. Fra
Bremen kører vi til Hamburg hvor vi gør
stop for et ophold med tid til at kigge lidt
på byen og spise frokost.
Herefter fortsætter vi rejsen mod færgen
i Puttgarden som bringer os hjem til
Danmark.

Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Færge: Rødby - Puttgarden
Excl. entréer og drikkevare
Valuta: Euro
Maritim Hotel Bremen
Hollerallee 99, 28215 Bremen,
Tlf. 004942137890
Pænt hotel med hyggelige værelser.
Beliggende lige op af den smukke
Bürgerpark.

Klingenberg Busrejser
58 52 32 00
www.klingenberg-rejser.dk

