
 

Julemarked i Bremen 
og i den Gamle by, Aarhus 

 

1.  

 

Julemarkedene i Tyskland er viden kjent, og i år har valget falt på 

julemarkedet i Bremen. Julemarkedet i Bremen har alle ingrediensene et 

julemarked skal ha, med boder, Glühwein og lukten av jul.  

I tillegg skal vi besøke det historiske julemarkedet i den Gamle by i 

Aarhus. Her er det boder og butikker som er fylt med mat og andre 

godsaker.  

29.november 

Utreise med Fjordline fra Risavika. Vi hentes med buss etter avtale på Sandnes, 

og kjører samlet til Risavika hvor vi sjekker inn på båten og finner lugarene våre.  

Det er mulig, for de som ønsker det, å bestille julebordsbuffet på utreise, 

samtidig som en bestiller turen. Dette er ikke inkludert i prisen.  

Her anbefaler vi dere å pakke en liten overnattingsbag, slik at dere slipper å ta 

opp hele kofferten. Den står trygt innelåst i bussen under overfarten.   
 
30.november 

Vi ankommer Hirtshals kl.08:00 om morgenen. Frokost spiser vi om bord før vi 
setter oss i bussen og kjører retning Bremen. Underveis stopper vi innimellom 

slik at vi kan få strekke på beina. Et av stoppene vil være like over grensen til 
Tyskland, hos Otto Duborg, hvor det er mulig å kjøpe seg lunsj. Turen mellom 
Hirtshals og Bremen tar 6-7 timer. Vi er fremme på hotellet vårt om 

ettermiddagen. Vi skal bo på Swisshotell**** et hotell som ligger bare 5 
minutters gange fra gamlebyen. Middag på hotellet om kvelden.  

 
01.desember 
I dag skal vi kose oss med en julemarkedsvandring i Bremen, for å bli bedre 

kjent med byen og julemarkedet. Turen inkluderer både sjokolade og Glühwein. 
Om kvelden skal vi på Ratskeller, en av Bremens beste restauranter.  

 
02.desember 
I dag skal vi forlate Bremen og kjøre nordover. Det blir et stopp på grensen før vi 

fortsetter til Aarhus. Her er det mulig å kjøpe lunsj om noen ønsker dette. Når vi 
kommer til Aarhus skal vi bo på Montra hotel Sabro som ligger utenfor sentrum. 



Middag på hotellet om kvelden.  

 
03.desember 

I dag skal vi tilbringe formiddagen i "den Gamle by" i Aarhus. Her har de gamle 
bygninger, samlet inn fra steder over hele Danmark, gjenoppført og tatt var på i 
denne gamle byen. Et levende museum, hvor de har et tradisjonelt og 

gammeldags julemarked. Her kan vi finne inspirasjon i markedsbodene og i de 
historiske butikkene til et annerledes juleinnkjøp. Her finner dere varer som ikke 

kan kjøpes andre steder: mekanisk leketøy, bøker, flotte plakater i tillegg til 
hjemmelagede saker og ting, lekre sjokolader og hjemmelaget snaps.  

Vi anbefaler dere også å besøke den delen av byen som viser 70-tallet, det vil 

sikkert få flere til å trekke gjenkjennende på smilebåndet av både en og flere 

gjenstander. Etter besøket her, kjører vi til Aarhus sentrum hvor vi spiser lunsj, 

før vi vender tilbake til bussen og kjører til Hirtshals. Her sjekker vi inn på 

Fjordline, båten har avgang kl.20:00.  

04.desember 

Når klokken er 06:30 er vi fremme i Risavika igjen, og bussen kjører oss tilbake 

til Sandnes. 

Dato: 29.11 - 04.12 2014 

Pris:  

Kr.6 315,- ved 40 deltakere 

Kr.6 440,- ved 30 deltakere 

Kr.7 290,- ved 20 deltakere 

Prisen inkluderer: 

 Turbuss fra Boreal transport/Sør-Vest reiser 

 t/r Fjordline 

 Frokost om bord i Fjordline på utreise 

 2 overnattinger på Swisshotell**** inkl. frokost 

 1 middag på Swisshotell**** 

 1 julemarkedsvandring i Bremen (ca.2 timer) inkl Glühwein og sjokolade 

(engelsk guide) 

 1 middag på Ratskeller 

 1 overnatting med middag og frokost på Montra hotel Sabro  

 Julebordsbuffet om bord i Fjordline på hjemreise 

 

Tillegg: 

 Enkeltromstillegg hele turen kr.1 510,- 

 Drikke til alle måltider 

 Lunsjer  

 Julebuffet utreise kr 465,- 

 


