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Julemarked i Hildesheim
23.-27.11.21
Ingvars Reiser har gleden av å invitere til Julemarked i Hildesheim. Under oppholdet bor vi på godt hotell og
finner Julemarkedet rett utenfor hotelldøren. Julemarked, "Weinachtsmarkt eller Chriskindelmarkt" som
tyskerne kaller det er en mer enn 500 år gammel tradisjon i Tyskland. Bli med på en kjekk tur.

1. Tirsdag 23.11.21 – Stavanger – Kristiansand – Hirtshals - Kolding
Buss med mannskap møter for avreise fra Randaberg kl 09:30; Stavanger Byterminal kl 09:45
og Bystasjonen Sandnes kl 10:15. Når alle har funnet sin plass i bussen er vi klare for en kjekk tur. Vi
serverer kaffe underveis og tar en pause slik at man kan få strekke på beina og gjerne ta seg en matbit.
Fremme i Kristiansand blir det innsjekk ved ColorLine og avreise med Superspeed1 kl. 16.30. Skipet er
julepyntet, og vi har plass i restauranten "Catch me if you can" under hele overfarten. Her kan vi spise og
kose oss med nydelig julemat og drikke er inkludert. Taxfree butikkene bugner av julevarer og julegodter.
Beregnet ankomst i Hirtshals er kl. 19.45.
Turen går videre gjennom Jylland og vi kommer frem til Kolding, hvor First hotell Kolding venter på oss og vi
får tildelt våre rom.

2. Onsdag 24.11.21 – Kolding - Otto Duborg – Hildesheim
Etter frokost er vi klare for en ny dag og nye opplevelser. Vi kjører sørover og passerer den dansk/tyske
grense. Ved Otto Duborg tar vi en stopp for grensehandel. Etter oppholdet her går turen videre.
Kielerkanalen passeres og etter hvert kjører vi i utkanten av Tysklands neste største by Hamburg. Videre
over Lüneburgerheden og vi finner et passende sted å stoppe for dagens lunsj. Vi kjører videre og passerer
etter hvert i utkanten av Hannover.
Snart er vi fremme i Hildesheim. Denne byen har ca. 100000 innbyggere og ble grunnlagt i år 815. 22.mars
1945 ble en del av Hildesheims historiske sentrum ødelagt under et alliert bombeangrep. Men alle
bygninger er bygd opp igjen, Vårt hotell under oppholdet, Van der Valk Hildesheim, ligger ved den
historiske markedsplassen. Hotellet har fire stjerner og har fine rom og restaurant. Vi finner treningsrom og
svømmebasseng. Rett utenfor hotelldøra på den historiske markedsplassen finner vi Julemarkedet som ble
kåret til et av de ti beste i Europa i 2017. På Julemarkedet finner vi kunsthåndverk, julepynt, tradisjonelle
tyske pølser og lukten av Glüwein, samt brente mandler og mye annet. Byens gågater ligger 2 minutters
gange fra hotellet.
Etter innsjekk og tildeling av rom blir det litt tid på egenhånd før vi møtes til felles middag.
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3. Torsdag 25.11.21 – Hildesheim – Hildesheim
Etter en god og innholdsrik frokost møtes vi i resepsjonen og går litt rundt og blir nærmere kjent i byen. Vi
vandrer gjennom Gamlebyen, og for de som ønsker legger vi inn et besøk i Domkirken som står på
UNESCO sin verdensarvliste. Det blir og god anledning til å rusle rundt og kose seg på egenhånd, både i
byens sentrum og på Julemarkedet.
Til avtalt tid møtes vi til middag.

4.Fredag 26.11.21 – Hildesheim – Otto Duborg – Kolding
Etter frokost er det på tide å si farvel til hotellet og Hildesheim for denne gang. Vi sier på gjensyn!
Vi begir oss ut på Motorveien og i dag skal vi kjøre til en annen koselig by og besøke et Julemarked, det er
bare å glede seg!
Turen fortsetter mot den tysk/danske grense og vi gjør et stopp for grensehandel. Videre til Kolding og her
venter First hotell Kolding med gode senger og middag.

5. Lørdag 27.11.21 – Kolding – Hirtshals - Kristiansand – Stavanger
Vi har tidlig frokost og begir oss deretter på vei på Hirtshals. Her tar vi et kort opphold ved slakteren før
innsjekk ved ColorLine og avreise med Superspeed1 kl. 12.15. Her har vi plass i restauranten "Cath me if
you can". Det serveres Julebuffet med drikke inkludert. For de som ønsker er det mulig å besøke butikkene
som har mye kjekt å by på.
Beregnet ankomst Kristiansand er kl. 15.30. Turen fortsetter hjemover og vi tar et passende stopp før vi
ankommer våre respektive hjemsteder.

Påmeldingsfrist: 10.09.21 til Ingvar Landa på 91570336 eller på mail: post@ingvarsreiser.no
REISEFAKTA
23.11 - 27.11.2021
Pris: Kr 7950,- pers. i dobbeltrom
Inkluderer følgende:
Reise i moderne turbuss med hyggelig mannskap
Overfart med ColorLine: Kristiansand - Hirtshals tur/retur
1 julebuffet utreise
1 julelunsj retur
1 overnatting ved First hotell Kolding utreise inkl. 1 frokost
1 overnatting ved First hotell Kolding retur inkl. 1 frokost og 1 middag
2 overnattinger ved Van der Valk hotell Hildesheim inkl. 2 frokost og 2 middager
Tillegg:
Enkeltrom: Kr 1950,- (4 overnattinger)
4 Lunsjer
Drikke til måltider på hotellene
Ved store valutakurs stigninger kan prisen endres

Med rett til programendring.
Vi reiser med fullvaksinerte.
Vi forholder oss til de reglene myndighetene gir for turbusskjøring. Hotellene har sin veileder. De som
reiser skal holde avstand og de gitte hygieniske reglene som gjelder for enhver tid.
Alle som har eller har hatt symptomer i de siste 10 dagene før avreise må holde seg hjemme.
Det anbefales at man er forsiktig med samlinger/ besøk de siste 7 dagene før avreise.
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