
 4 DAGE FRA 3.295,-

Julemarkeder i Bremen
Stemningsfulde julemarkeder og spændende historie
Enhver tysk by med respekt for sig selv har et julemarked, men Bremen har to. Det 
største ligger foran det gamle rådhus og det andet idyllisk ved bredden af floden 
Weser. Den gamle hansestad byder på flere hyggelige gågader og domineres af 
den store markedsplads og historiske bygninger. I den gamle bydel ligger der 
mange hyggelige kælderrestauranter og bryghuse. Glæd dig også til at besøge 
den kendte havneby Bremerhaven.

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted og frokost 
i Neumünster. Ankomst til Bremen sidst 
på eftermiddagen. Vi spiser middag på 
en lokal restaurant, og efter maden er der 
mulighed for at besøge Bremens gamle 
bydel eller et af de mange bryghuse.

DAG 2
Dagen begynder med en byrundtur til 
Bremens mange seværdigheder i den 
gamle bydel Altstadt, bl.a. det 600-år 
gamle rådhus, der er på UNESCOs 
verdensarvsliste, markedspladsen og St. 
Petri Domkirken. Herefter spadserer vi 

igennem det historiske Schnoor-kvarter, 
som i middelalderen husede Bremens 
håndværkere. Deres huse ligger endnu 
i de smalle gader og er i dag hjem for 
kunstnere og gallerier. Der er god tid til at 
opleve julestemningen på julemarkedet, 
hvor peberkager, brændte mandler 
og naturligvis varm glühwein frister. 
Aftensmad på en lokal restaurant.

DAG 3
Vi tager til Bremens store havneby Bremer-
haven ved Nordsøen. Det er herfra, at 
mere end syv millioner gennem histori-
en udvandrede fra Europa til Amerika. Vi 
følger i sporene på udvandrerne på det 
prisbelønnede immigrationsmuseum, der 
rummer en flot iscenesættelse af bl.a. skib 
og soverum og byder på en spændende 
tidsrejse gennem 300 års historie. Der er 
tid på egen hånd til at nyde byen, inden vi 
vender tilbage til Bremen.

DAG 4
Vi forlader Bremen og holder indkøbspau-
se ved Otto Duborg samt spiser frokost i 
Rødekro.

AFREJSE PRIS
 26. november 3.295,-
 3. december 3.295,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 750,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 3 overnatninger på Star Inn Hotel Bremen
ü 3 x morgenmad
ü 2 x aftensmad på lokal restaurant
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokost (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü Udflugter ekskl. entréer 
ü Dansk rejseleder

ENTRÈER
Immigrationsmuseet i Bremerhaven 
ca. EUR 15,00

OM HOTELLET
Star Inn Hotel Premium Bremen er centralt 
beliggende ved hovedbanegården og tæt 
ved den gamle bydel. Hotellet har restaurant, 
bar, reception, elevator, wellness med sauna 
samt gratis internet. Værelserne er fine og 
har bad og toilet med hårtørrer, TV, telefon, 
aircondition, minibar samt gratis Wi-Fi. 
Forplejningen består af morgenbuffet.

Se mere: nillesrejser.dk/brem

HISTORISKE
julemarkeder i 

BREMEN

Under 2. verdens-
krig blev store dele 
af Bremen bombet 
og ødelagt. Men de 
vigtigste bygninger 
er blevet genopført.

Bremen 
tilbyder 
180 festlige 
juleboder på 
markedet

4 dage


