Hotel:

3 dage til

Strandhotel Fernsicht
Strandweg 3
D – 25832 Tönning

Nordtyskland

Godt velfungerende familie hotel
hos Frau Peters. Beliggende i
naturskønne omgivelser. Direkte
ned til Ejder floden. Indtil 1864
Danmarks gamle sydgrænse.
Hotellet har ingen elevator. Der er restaurant og opholdsrum.
Alle værelser med privat bad og toilet.

Ud: To. 10.07.14

Hjem: Lø. 12.07.14
Friedrichstadt

Pris pr. person:

kr. 2.185,- i dobbeltværelse
kr. 350,- tillæg for eneværelse.

Incl. i prisen:

Bustransport iht. program, ophold på godt hotel med
2 x ½-pension, kaffe/rundstykke i bussen på udtur,
udflugt til Friedrichstadt; kanalrundfart, guidet bytur,
frokost på hotel, udflugt til Helgoland; færge t/r let
morgenmad ombord på udtur og kaffe/kage på
hjemtur, besøg hos Højer slagter, rejsegarantifond.

Excl. i prisen:

Hvad ikke er nævnt direkte under incl., såsom
øvrige måltider, drikkevarer, entreer, rejseleder,
rejse– og afbestillingsforsikring.
Helgoland

Senest d. 01.06.14 til:
Lonni Rejser, tlf. 20 24 24 81 eller på
E-mail: lonni_rejser@christensen.mail.dk

Betaling:

Depositum kr. 500,- ved tilmelding.
Restbeløb senest d. 10.06.14.

Teknisk arrangør:
Lauritzen Rejser.
Rejsegarantifond #1204

Med
E#2513/Lonni Rejser/

Tilmelding:

Tlf. 20 24 24 81

Tag med Lonni Rejser på en 3 dages tur
til Nordtyskland. Vi bor i den gamle
fiskerby Tönning. En smuk havneby.
Gode udflugter til:
•
Friedrichstadt
•
Helgoland

Tönning

1. dag, torsdag d. 10.07.14:
Afg. kl. 07.00 fra Kulturcenter
Limfjord, Skive. Undervejs i bussen får
vi kaffe/rundstykke. Vi kører til den
smukke romantiske by Friedrichstadt.
Byen var oprindeligt tænkt som
handelsby - men blev først og
fremmest et fristed for især hollandske
indvandrere. Byen har et
Friedrichstadt
umiskendeligt hollandsk præg og
kaldes derfor også ”Lille Amsterdam”. Smukke gavlhuse og kanaler.
Vi skal på kanalrundfart med dansktalende kaptajn (kl. 10.30-11.30). Derefter på en rundvisning i byen med dansktalende guide, inden vi kl. 12.30 får
dagens middag på hotel ved kanalerne. Lidt tid på egen hånd, inden vi
kører til den gamle fiskerby Tønning som ligger i læ af diger og sluser. Indtil
1864 dansk udskibningshavn af bacon eksport til England. Til vores hotel,
tjek ind. Tid på egen hånd i byen inden vi spiser aftensmad
2. dag, fredag d. 11.07.14:
Tidlig morgenmad på hotel. Hvorefter vi kører til Büsum. Kl. 09.15
sejler vi med færge ”Lady von
Büsum” . Under den smukke sejltur
serveres der en let morgenmad. Vi
sejles det sidste stykke i”Börteboote”
ind til øen.
Ca. kl. 12.30 ankommer vi til
Helgoland. Fra landgangen er der

Udskibning til Helgoland

ca. 180 trin eller elevator mod betaling
(ca. € 0,65 pr. prs. pr. tur). Derfra går man
rundt på øen, hvor man bl.a. kan se de
imponerende klipper heriblandt
Tysklands eneste fritstående klippetårn
”Lange Anna”. Besøg evt. en Bunker
(entré) som var et civilt beskyttelsesrum
under 2. Verdenskrig - med 90 trappetrin
ned. Kun for godt gående.
Lange Anna
Helgoland er ikke medlem af EU, derfor
kan man endnu handle toldfrit på øen. Kl. 15.45 sejler vi retur fra Helgoland
igen. Der er kaffe og kage ombord. Forventet ankomst til Büsum kl. 18.45,
hvorefter vi kører retur til hotel til aftensmad.
3. dag, lørdag d. 12.07.14:
Morgenmad på hotel. Tjek ud.
Inden vi kører krydser grænsen,
holder vi pause ved grænsebutik,
til shopping. Derfra kører vi en tur
til den sønderjyske by Højer, hvor
vi besøger den berømte slagter,
med mulighed for smagsprøver og
køb.
Helgoland

Derfra hjemkørsel.

Ret til ændringer forbeholdes.

Friedrichstadt

