
Schwalenberg ølfest & 
julemarked i Hameln
Masser af stemning, god mad og kolde øl
Idyllen og harmonien har siden det 19. århundrede tiltrukket kunstnere fra alle egne til 
Schwalenberg, der er en smuk middelalderby. Kunsten lever stadig i byen, der præges af 
smukke, gamle bindingsværkshuse og brostensbelagte gader. Især er det gamle bindings-
værksrådhus bemærkelsesværdigt. De idylliske julemarkeder i Hameln og Bad Salzuflen er 
på programmet foruden en ægte tysk ølfest.

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted og frokost i 
Neumünster. Herfra via Hannover forbi Rinteln 
og Barntrup til Schwalenberg med ankomst 
først på aftenen.

UDFLUGTER 
Schwalenberg og Bad Salzuflen julemarked
På byrundtur til fods i Schwalenberg 
stifter vi bekendtskab med byens smukke 
bindingsværkshuse og brostensbelagte gader. 
Rundturen starter med en snaps og en let 
frokost, hvor vi nyder en øl. Vi slutter med en 
glühwein på byens torv. Efterfølgende kører 
vi til Bad Salzuflen og nyder julestemningen 
blandt byens historiske bygninger. Her er 
dekorerede boder og duft af brændte mandler, 
krydret pølse, julekage og gløgg. 

Julemarked i Hameln 
Vi kører i Weserbjergene forbi områdets 
højeste punkt, Köterberg. Herfra fortsætter 
vi langs floden via Polle, som er Askepots 

hjemby med ruinerne af det eventyrlige 
slot, hvor Askepot ifølge fortællingen var til 
bal. Næste stop er Hameln, hvor bybilledet 
præges af de mange fint bemalede og rigt 
udskårne bindingsværkshuse og er kendt for 
sin fløjtespillende rottefænger. Vi ser både 
Rottefængerhuset og Rottefængerbrønden. 
Omkring Bryllupshuset, som er forvandlet til en 
enorm julekalender, finder vi byens 11 meter 
høje julepyramide. 

Ølfest på Hotel Schwalenberger Malkasten
På 2. dagen om aftenen er der ølfest, der 
begynder kl. 19:00, når byens borgmester 
kommer forbi. Der er musik og dans på hotellet 
til kl. 22:30 og inkluderet to øl pr. person. 
Klokken 22:00 kommer byens nattevægter og 
synger for os.

HJEMREJSE
Indkøbspause ved Otto Duborg og frokostbuf-
fet i Rødekro.

 4 DAGE FRA 2.695,-

AFREJSE PRIS
 27. november 2.695,-
 6. december 2.695,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 240,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 3 overnatninger i Schwalenberg
ü 3 x morgenmad
ü 1 x 3-retters aftenmenu
ü 1 x 4-retters ølfest-menu inkl. 2 øl
ü 1 x germansk menu med en snaps
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü 1 x frokost i Schwalenberg inkl. 1 øl
ü  Byrundtur i Schwalenberg inkl.  

1 snaps og glühwein
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLET
Hotel Schwalenberger Malkasten er ind-
rettet i tre renoverede bindingsværkshuse. 
Her findes reception, hyggelig restaurant, 
sauna og solarium. Alle værelser er med 
bad og toilet, TV, telefon, Wi-Fi og nogle 
med minibar. Forplejningen er god buffet 
om morgenen, første aften 3-retters menu, 
anden aften 4-retters ølfest-menu og 
sidste aften en germansk menu med en 
snaps. Priserne på drikkevarer er rimelige, 
og hver dag før middagen er der Happy 
Hour i skænkestuen. 

Se mere: nillesrejser.dk/scbm

Inkl. 4-retters 
ølfest-menu 

4 dage


