
Dag 1  Efter endt opsamling køres til Rødby, hvorfra vi 
sejler til Puttgarden. Vi kører mod Olsberg via Lübeck, 
Hamburg, Hannover og Bielefeld med passende pauser 
undervejs. Vi gør stop i Soltau, hvor vi spiser frokost på 
restaurant. Sidst på eftermiddagen ankomst til hotellet. 
Indkvartering. Middag på hotellet. 

Dag 2  Efter morgenmaden lægger vi kurs mod den char-
merende bindingsværksby Soest, hvor vi skal opleve byens 
julemarked. Markedet strækker sig over knap halvanden 
kilometer og bugner af boder med mad og drikke. På plad-
sen foran Skt. Patrokli Domkirken er opstillet rækkevis af 
finde træhytter med julepynt, delikatesser og kunsthånd-
værk. I Soest forstår den lokale befolkning virkelig at sætte 
gang i julestemningen. 
Der er god tid til at opleve julemarkedet og spise en fro-
kost for egen regning, inden vi returnerer til vores hotel.
Middag på hotellet.

Dag 3  Vi spiser morgenmad på hotellet, inden vi tager 
afsted på dagens udflugt, som går til Bad Berleburg.
Her skal vi besøge prinsesse Benediktes og afdøde prins 
Richards hjem, barokslottet i Berleburg. Vi får en interes-

sant rundvisning i slottets gemakker og det dertil hørende 
museum.  Efterfølgende er der mulighed for at gå en tur i 
den skønne omkringliggende park.
Berleburg slot blev anlagt som borg allerede i 1200-tal-
let. I de seneste 700 år har slottet været ejet af familien 
Sayn-Wittenstein-Berleburg. Prissesse Benedikte har haft 
bopæl på slottet siden 1968. 
Efter besøget på slottet går vi til den lille cafe I slotsgår-
den,  hvor vi får frokost. Efter frokosten kører vil retur til 
Olsberg, hvor der er mulighed for at spadsere en lille tur i 
byen, inden middagen på hotellet. 

Dag 4  Morgenbuffet på hotellet
Vi tjekker ud og siger farvel til Sauerland. Hjemkørsel med 
passende pauser samt frokostpause på restaurant under-
vejs.
Kl. 17.15 sejler vi fra Puttgarden. Efter ankomsten til Rødby 
kører vi tilbage til opsamlingsstederne. 

Ørslev forbeholder sig ret til ændringer i programmet.
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Oplevelser i Sauerland Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

4 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
2. - 5. december 2021 

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.  3.665,00

Enkeltværelsestillæg kr.      350,00

• Bustransport i 4* turistbus 
• 3 x overnatning 
• 3 x morgenbuffet 
• 2 x frokost inkl. 1 øl eller vand, 

dag 1 og dag 4
• 1 x frokost ekskl. drikkevarer
• 3 x middag på hotellet
• Entré og rundvisning Bad Berle-

burg Slot
• Lovpligtige skatter og afgifter
• Dansk rejseleder

PARKHOTEL OLSBERG
Stehestrasse 23
D-59939 Olsberg

Dejligt 4-stjernet hotel med rolig 
beliggenhed og kun 5 min. gang fra 
byens centrum. Lyse og rummelige 
værelser med balkon, dusch, toilet, 
føntørrer, telefon TV, trådløst internet 
mod gebyr.
Hotellet har restaurant, bistro, bar, 
ølstue og keglebane. Hotellet byder 
desuden på spa-faciliteter mod tillæg.

Sauerland kaldes også for landet med de tusind bjerge og er belig-
gende midt i Tyskland mellem Dortmund og Kassel. Området er na-
turskønt og byder på høje bjerge, skove, rislende bække og hyggelige 
byer med bindingsværkshuse.
Vi bor i Olsberg, der ligger i et naturskønt område og gennemløbes af 
floden Ruhr. Vores hotel ligger 5 minutters gang fra den lille by, der 
byder på mange hyggelige cafeer, restauranter og butikker.
På rejsen skal vil besøge slottet i Bad Berleburg, hvor Prinsesse Bene-
dikte stadig bor sammen med to af sine børn og deres familier.
Vi skal også til byen Soest, hvor vi besøger det stemningsfyldte jule-
marked.

4 dages julerejse med besøg på Berleburg


