Med RPG till Schleswig Holstein, Christiansfeld och Hamburg
15/8 Vi startar i Skåne och kommer via Öresundsbron till Danmark, åker färja
Rödby – Puttgarden och anländer på eftermiddagen till Hansestaden Hamburg.
Vi hinner med en stadsrundtur innan vi checkar in på vårt hotell. På kvällen åker
vi till den vackra parken Planten und Blomen. Kvällen avslutas med att den
berömda vattenorgeln spelar för oss. Ca 50 mil
16/8 Vi börjar förstås med frukost och efter utcheckning kan vi se lite mer av
Hamburg. Så småningom åker vi norrut. Välkomna till ”holländarstaden”
Friedrichstadt, en liten trevlig stad med kanaler och trappstegsgavlar mellan
floderna Eider, Treene och Sorge. Vi upptäcker staden, äter lunch och tar en
kanaltur med båt innan vi åker till Rendsburg för att checka in på vårt hotell
Martinshaus som drivs av Diakonin i Schleswig – Holstein.

18/8 Nu är det dags för hemresa och vi åker till Christiansfeld på Jylland.
Christiansfeld liknar Herrnhut, den tyska staden där herrnhutism uppstod. Vi
ser deras kyrksal, lyssnar till herrnhutarnas historia och besöker den märkliga
kyrkogården, Guds åker. Sedan tar vi oss via Lilla och Stora bält till foster-

landet Sverige.
Vi reserverar oss för mindre ändringar i programmet.

Pris:

5 850:-

Enkelrumstillägg: 775:-

Allt detta ingår: Buss- och båtresa, logi i dubbelrum med frukost, 3

middagar på hotell, 1 lunch, utflykter och entréer enligt program, lokal
guide, reseledare, resemoms.
Reseledare: Carl Magnus Adrian

Bokning: Första bokningsdag är 19/09 2017. Vid denna tidpunkt kan
resan bokas direkt på vår hemsida www.exodusresor.se/Resekalender
Du är också välkommen att ringa eller maila.
OBS! Tänk på att avbeställningsskydd kan vara bra att ha.
Friedrichstadt

Emil Nolde

17/8 Idag blir det utflykt till ön Föhr. Från Dagebüll tar vi färjan genom
nationalparken Nordfriesisches Wattenmeer. Har vi tur kan vi t o m se sjölejon
på sandbankarna. Det blir lite sight seeing på ön och vi besöker kyrkogården
med de berättande gravstenarna. Tillbaks på fastlandet stannar vi vid Emil
Noldes museum. Nolde var en välkänd 1900-tals konstnär, en färgstark
expressionist. På hotellet blir det middag och sedan kanske en samling i
kyrksalen. Ca 25 mil
Guds åker, Christiansfeld

Martinshaus, Rendsburg

RESEVILLKOR
Anmälningsavgift, 1 000:-/person, betalas omgående efter bokning.
Slutbetalningen tar vi emot senast 30 dagar före avresa.
Avbeställningskostnad
Resenär kan avbeställa resan enligt följande:
Mer än 30 dgr före avresa: Anmälningsavgiften
30 – 9 dgr före avresa: 50 % av resans prisa
8 – avresedagen: 100 %
Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning och betalas tillsammans
med anmälningsavgift. Det kostar 325:- och skyddar mot avbeställningskostnader
med undantag för kostnaden för avbeställningsskyddet. Gäller vid egen och nära
anhörigs sjukdom.
Inställande av resa kan ske vid färre än 25 anmälda deltagare.
Kostnadsförändringar
Priset kan ändras p.g.a kostnadsökningar som beror på:
-ändringar i transportkostnader
-ändringar i skatter, tullar eller avgifter
-ändringar i växelkurser
Hotellen kan bytas mot likvärdiga
Resegaranti Exodus Resor har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.

VÄLKOMNA MED!

Vasagatan 27, 573 31 Tranås
Tel. 046-140590
info@exodusresor.se
www.exodusresor.se

Schleswig Holstein
med RPG
15 – 18/8 2018

Schleswig Holstein – en gång danskt, numera tyskt. Vi bor vid
Kielkanalen med ständigt passerande fartyg. Vi besöker den mysiga
”holländska” staden Freidrichstadt, vi åker båt till ön Föhr och vi går på
Nolde museum. I Hamburg upplever vi bl a den berömda vattenorgeln i
parken Planten und Blumen.
En resa för Riksförbundet Pensionärsgemenskaps medlemmar.
Arrangör är:

