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

Kerstshoppen Hanzesteden Hamburg en
Bremen
Hamburg en Bremen in kerstsfeer

De dagen voor kerst brengen we door in de gezellige Hanzesteden
Hamburg en Bremen. In December staat Hamburg volledig in het
teken van de de traditionele kersttraditie. De stad is mooi versierd en
er zijn diverse kerstmarkten, waarvan de grootste en meest
bijzondere op de Rathausmarkt. De stad wordt ook wel Poort naar de
wereld, schoonheid aan zee, maritiem hoogtepunt in het noorden
genoemd. Hamburg kent een bruisend mode-, cultuur- en culinair
gebeuren: elegante winkelpassages, oeverpromenades om te
flaneren, proeven in delicatessenzaken, vele gezellige kneipen, ruim
50 theaters en het concertgebouw Elbphilharmonie. Bezoek ook het
levendige stadsdeel St. Pauli met de Reeperbahn. Ook doen we
Hanzestad Bremen aan, geniet van de vele bezienswaardigheden!

Dag 1 - Heenreis & Bremen
Vanuit uw opstapplaats in Limburg rijden wij naar het historisch
centrum van de Hanzestad Bremen. Deze namiddag kunt u op eigen
gelegenheid op verkenning gaan en de kerstmarkt bezoeken of

4 dagen vanaf
€ 495,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe comfort-class
touringcar met toilet, airco en
minibar

3 nachten met ontbijt in 4* hotel

Bezoek aan Bremen

Stadsrondrit met Nederlandstalige
gids in Hamburg

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
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genieten van de vele bezienswaardigheden, zoals het middeleeuwse
stadhuis, de vier Bremer stadsmuzikanten en het Roland standbeeld
aan de grote markt, of de Sankt Petri Dom. Het oudste stadsdeel van
de Hanzestad Bremen is het “Schnoorviertel”, met o.a. het beroemde
Schifferhaus aan de Stavendamm uit 1630. In de late namiddag
vervolgen we onze weg naar ons overnachtingsadres in Hamburg. In
de wijk rondom het hotel zijn er veel mogelijkheden om te dineren.

Dag 2 - Rondrit o.l.v. stadsgids door Hamburg
Na een goed ontbijt vertrekken wij met onze touringcar voor een
rondrit o.l.v. een stadsgids door Hamburg. In de namiddag bent u vrij
om een eigen invulling te geven aan uw bezoek aan deze rijke
havenstad, te winkelen in één van de leuke winkelstraten of een
bezoek te brengen aan de “Historische Weihnachtsmarkt” op de
Rathausmarkt. ’s Avonds heeft u de gelegenheid te dineren in een van
de vele restaurants. In de avonduren rijden we terug naar ons hotel. U
kunt ook op eigen gelegenheid eenvoudig per openbaar vervoer
terugreizen naar het hotel.

Dag 3 - Kerstmarkt van Hamburg

Vandaag heeft u de hele dag de tijd om de genieten van de kerstsfeer
in de stad. Bezoek de verschillende kerstmarkten in het centrum.
Bijvoorbeeld in de Hafen City is met alle ultramoderne gebouwen de
meest bijzondere wijk van Hamburg. Ook hier vindt u in de winter een
kerstmarkt die eigenlijk niet te missen is bij uw bezoek aan deze stad.
Naast de standaard kerstkramen waar u lekkernijen, handgemaakte
kerstversieringen en cadeaus kunt kopen, is er een draaimolen en een
ijsbaan van 240 vierkante meter waar u kunt schaatsen! Ook is de
kerstmarkt in HafenCity voor de inwoners een populaire plek om een
kerstboom te kopen. Totaal anders dan alle kerstmarkten die u ooit
zult bezoeken is de kerstmarkt Santa Pauli. Deze grote kerstmarkt is
gevestigd in de wijk St. Pauli pal aan de Reeperbahn; dé
uitgaansstraat van Hamburg.

Dag 4 - Vrije ochtend & Thuisreis

Na een rustig ontbijt rijden nemen wij afscheid van ons hotel en
brengen nog een laatste bezoek aan een van de kerstmarkten in het
centrum van Hamburg. Neem als lunch nog een van de lokale
lekkernijen. Vervolgens aanvaarden wij de thuisreis waar wij, met
enkele pauzes onderweg, in de avonduren zullen arriveren.

Hotelinformatie

NH Collection Hamburg City****  

Dit moderne 4-sterrenhotel ligt in het centrum van Hamburg, op 5
minuten wandelen bevinden zich de wijken Karolinenviertel en
Schanzenviertel met veel levendige bars, restaurants en boetiekjes.

Eventuele verzekeringen

Verplicht SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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NH Collection Hamburg City biedt goede verbindingen met het
openbaar vervoer. Alle ruime kamers werden gerenoveerd in 2015 en
hebben een warme inrichting en kamerhoge ramen. Elke kamer is
voorzien van hypoallergeen beddengoed. WiFi en satelliet-tv zijn
beschikbaar in elke kamer. In de heldere ontbijtzaal van NH Collection
Hamburg City wordt elke ochtend vanaf 6:00 uur een uitgebreid
ontbijtbuffet geserveerd. ’s Avonds worden drankjes geserveerd in de
stijlvolle bar. Bij NH Collection Hamburg City kunt u ontspannen in de
spa met een sauna, een stoombad en een panoramisch
zonneterras. Vanaf NH Collection Hamburg City is het 3 minuten
wandelen naar het metrostation Messehallen. Vanaf dit metrostation
is het 2 haltes naar het Alstermeer en 3 haltes naar het centraal
station van Hamburg.

 

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamer (2 december): € 245,-
Eenpersoonskamer (9 december): € 229,-

Hotel website: https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-collection-...
Hotel adres: Feldstraße 53-58, 20357 Hamburg, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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