
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Wintermagie in Hamburg
Winter- en kerstmagie aan de Alster en
Elbe! 

Bezoek in december de mooie en hippe Hanzestad Hamburg met Het
Zuiden & Jacobs Reizen, een van de mooiste metropolen van Europa!
Hamburg staat voor en tijdens de kerst in het teken van kerstmarkten
en gezelligheid. Beleef het ultieme kerstgevoel in deze prachtig
verlichte stad. De vele traditionele kraampjes met houtsnijwerk,
Lebkuchen en Glühwein brengen u meteen in de kerstsfeer. De sfeer
en de charme van de stad is traditioneel maar ook heel internationaal.
Dankzij de ligging aan de Alster en de Elbe is een mooi uitzicht in
Hamburg nooit ver weg.

U vindt diverse mooie kerstmarkten in het centrum van Hamburg,
zoals de historische kerstmarkt bij het Rathaus, Christgrindelmarkt en
de kerstmarkt in de wijk Ottensen. Maar Hamburg kent natuurlijk ook
een bruisend mode-, cultuur- en culinair gebeuren. Elegante
winkelpassages, oeverpromenades om te flaneren, winkelen in de
leukste boetieks, proeven in delicatessenzaken, en vele gezellige
kneipen om een aantal uurtjes door te brengen. ’s Avonds biedt de
stad ook veel vermaak, zoals ruim 50 theaters en het indrukwekkende
concertgebouw Elbphilharmonie. Tijdens dit weekend combineren

3 dagen vanaf
€ 259,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

2 overnachtingen met ontbijtbuffet
in 4* Radisson Blu Hamburg Airport

Stadsrondleiding per gids

Havenrondvaart (1 uur)

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
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we 1200 jaar maritieme stadsgeschiedenis, met de gezelligheid en
kerstsfeer in Hamburg.

Dag 1 - Heenreis via Osnabrück en vrije avond
Hamburg

Via de Duitse autosnelwegen rijden we naar Osnabrück. We brengen
een bezoek aan een van mooiste kerstmarkten van het noorden. De
historische en romantische kerstmarkt met vele kraampjes is altijd
een bezoek waard! Overal hangt de geur van heerlijke lekkernijen, de
gevels zijn mooi versierd en de binnenstad leeft! Vervolgens rijden we
naar het centrum van de Hanzestad Hamburg. Aankomst ca. 18.00
uur. U heeft vrije tijd om heerlijk te dineren op de kerstmarkt of in een
van de gezellige restaurants in de binnenstad. Om ca. 20.30 uur rijden
we naar ons hotel.

Dag 2 - Stadswandeling, kerstmarkten en vrije tijd

Onder leiding van een gids maken we een rondrit en wandeling door
het centrum van Hamburg dat ook wel Venetië van het noorden
wordt genoemd. Een wandeling door de oude binnenstad, waar
vroeger voorname kooplieden goede zaken deden met koffie, thee en
specerijen en nu tussen prachtige handels- en woonhuizen uit de 17e,
18e en 19e eeuw originele restaurants en cafés de bezoekers
uitnodigen om binnen te komen. In de middag heeft u vrije tijd om de
bezienswaardigheden te bezichtigen of uit te rusten op een van de
vele plaatsen met mooi uitzicht over de bruggen en het water. Bezoek
in de middag zeker ook de historische pakhuiswijk Speicherstadt met
de oude bruggen, en daarna de kerstmarkt bij het Rathaus. U vindt
hier vele kraampjes met lekkernijen en Weihnachtsgeschenken.
Ondertussen kunt u genieten van de zang en muziek van
Gospelkoren, artiesten en bands. Geniet ook van de
Weihnachtsparade welke door de mooie versierde straten van het
centrum trekt. Wandel aan het begin van de avond ook over de
Reeperbah, met vele restaurants, echte kneipen en entertainment,
hier ook wel de “sündige Meile” genoemd. Om ca. 21.30 uur rijden we
naar ons hotel. U kunt ook op eigen gelegenheid terugreizen naar het
hotel.

Dag 3 - Havenrondvaart, vrije tijd en terugreis

Een rondvaart is wat ons betreft een must to do als u in een
havenstad als Hamburg bent! Deze ochtend heeft u de mogelijkheid
een havenrondrit te maken (incl. reissom). Jaarlijks lopen 13.000
zeeschepen de haven van Hamburg binnen, van klein tot gigantisch
groot. De haven heeft ook een cruiseterminal en behoort tot
modernste ter wereld. In de middag vrije tijd rondom de
Mönckebergstraße en Spitalerstraße, een rijkelijk versierd gebied met

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 25
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kerstmarkt en prachtige culinaire straten. Om ca. 15.00 uur verlaten
we Hamburg en rijden we terug naar Limburg.

Hotelinformatie

Radisson Blu Hamburg Airport

We overnachten 2 nachten in het stijlvolle en zeer goed beoordeelde
Radisson Blu Hamburg Airport. Alle kamers zijn comfortabel ingericht
met alle nodige faciliteiten en gratis WiFi. ’s Ochtends wordt een
uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd. Indien nodig reist u eenvoudig
per openbaar vervoer in ca. 20 minuten naar/van het centrum. ’s
Avonds kunt u nog een drankje doen in de Filini bar.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 69,-

Hotel website: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/r...
Hotel adres: Radisson Blu Hotel, Flughafenstraße, Hamburg,
Amburgo, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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