
TYSKLAND 51

Bremer Freimarkt  
– Nordtyskland største folkefest
Bremens oktoberfest Freimarkt er en tradition fra år 1035, hvor Bremen fik lov til at af-
holde et stort frimarked. I dag er Freimarkt et stort ”leben” med hundredvis af forlystel-
ser, markedstelte, boder der sælger alt mellem himmel og jord, musikparader og musik-
telte. Højdepunktet er fællesmiddagen med øl i et kæmpe telt på pladsen Burgerweide, 
hvor de traditionelle lederhosen og dirndl-kjoler kommer frem. Dét skal opleves!

Stemning, god mad og kolde øl
Kom med og oplev en ægte tysk ølfest med god mad, kolde øl, stemning, musik og dans. 
Vi bor i Schwalenberg, der er en smuk middelalderby, hvor idyllen og harmonien siden 
det 19. århundrede har tiltrukket kunstnere alle steder fra. Kunsten lever stadig i byen, 
der præges af smukke, gamle bindingsværkshuse og brostensbelagte gader – særligt 
iøjnefaldende er det smukke, gamle bindingsværksrådhus. 

 3 DAGE FRA 2.795

 4 DAGE FRA 2.695

Oktoberfest 
i Bremen

Schwalenberg 
ølfest 

BUSREJSE • 3 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

23. oktober 4D 2.795
30. oktober 4D 2.795

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 400

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 2 overnatninger i Bremen
• 2 x morgenmad
• 1 x aftensmad
• 1 x aftensmad i Bayern Festhalle inkl. 1 øl  

eller vand
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
• Turistskat
• Udflugter ekskl. entréer og drikkevarer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Der er gratis adgang til Freimarkt.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Bremen (gns.): oktober 8°-12°

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/BRE

BUSREJSE • 4 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

4. november 4D 2.795
24. november (julemarked) 4D 2.695

3. december (julemarked) 4D 2.695
Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 240
Rabat for 3. person på værelse 180

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 3 overnatninger i Schwalenberg
• 3 x morgenmad
• 2 x aftensmad
• 1 x frokost i Schwalenberg inkl. 1 øl
• Ølfest på Hotel Malkasten inkl. mad og 2 øl
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
• Byrundtur i Schwalenberg inkl. 1 snaps og 

glühwein
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

VALUTA Euro (EUR)

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/SCB


