
Dag 1  Efter endt opsamling forsættes via Rødby-Puttgar-
den. Der er tid til lidt grænsehandel i Burg, inden turen går 
videre til Neumünster. 
I Neumünster er der ophold i Designer Outlet,  hvor der 
venter intet mindre end 120 designerbutikker med alt 
indenfor dame- og herretøj, sport-, fritid- og outdoortøj, 
fodtøj samt alt til hjemmet. I outletten kan I finde alle 
jeres favorit designermærker og spare op til 70% i for-
hold til normalpriserne.  Derudover er der flere caféer og 
restauranter, hvor batterierne kan lades op efter en masse 
shopping. 
Alle deltagere vil modtage en rabatkupon på 10% til brug 
ved indkøb. 

Efter besøget kører vi det sidste stykke vej til vores hotel, 
hvor vi bliver indkvarteret. 
Middag på hotellet. 

Dag 2  Efter morgenbuffet på hotellet starter vi dagen med 
at besøge Nordens smukkeste blomsterpark ”Arboretum 
Ellerhoop. Oplev den 17 hektar store park som råder over 
4000 plantearter, der er placeret i de talrige temahaver. 

Herefter fortsætter vi til Hamburg, hvor der er tid på egen 
hånd til frokost samt til at se på den pulserende storby. 
Et besøg på Hamburg Miniatureworld kan anbefales. 
Sidst på eftermiddagen kører vi retur til vores hotel, hvor 
vi igen nyder en dejlig middag. 

Dag 3  Morgenbuffet på hotellet og check ud. 

På hjemturen kører vi til Lübeck, og her er der et par 
timers tid på egen hånd til bl.a. frokost, inden vi fortsætter 
til Puttgarden, hvor vi besøger Bordershoppen.

Vi tager færgen retur til Rødby, og kører herefter til vores 
opsamlingssteder. 

Ørslev Rejser forbeholder sig ret til ændringer i programmet.
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REJSEBESKRIVELSE



Bad Bramstedt og Hamburg Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

3 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
17 - 19. august 2021 

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.  2.250,00

Enkeltværelsestillæg kr.      350,00

• Bustransport i 4* turistbus 
• Færgeoverfart Rødby-Puttgarden
• 2 x overnatninger 
• 2 x morgenbuffet 
• 2 x middage på hotellet
• Entre til Blomsterhave
• Lovpligtige skatter og afgifter
• Chauffør iht. køre-/hviletidsbest. 

Tryp Bad Bramstedt
Am Köhlerhof 4
24576 Bad Bramstedt

Tryp by Wyndham-hotel ligger i 
centrum af Bad Bramstedt og tilbyder 
moderne værelser samt indendørs 
opvarmet pool. 
Restauranterne Galerie og Köhler-
hof-Stube tilbyder internationale 
retter og specialiteter fra Slesvig-
Holsten. Om sommeren serveres 
maden og drikkevarerne på Tryps 
terrasse.

3 dages sommertur til Bad Bramstedt med besøg i 
Neumünster Outlet City og Nordens smukkeste blomster-
park ”Aboretum Ellerhoop” samt udflugt til Hamburg og 
Lübeck incl. 2 overnatninger med halvpension. Hygge/af-
slapning og shopptur til absolut favorabel pris. 

Hyggetur til Schleswig Holstein


