
Bremen - Oktoberfest

BESKRIVNING

Oktoberfest Bremen 

3 dagar

På fältet Bürgerweide vid järnvägsstationen och vid det

historiska torget trängs utställarna under denna tid av

&rdquo;frimarknad.&rdquo; Så har traditionen varit i

snart 1.000 år och med sig har det dragit diverse

festligheter med musik, dans, mat och dryck.

Höjdpunkten är karnevalståget som i år går av stapeln

den 26/10 när ett hundratal färgglada vagnar och

mångdubbelt promenerande grupper visar upp sig

under festliga former i en parad genom staden. Förra

året hade man 4 miljoner besökare under de 17 dagar

som festligheterna pågår och arrangemanget bara

växer. På en yta av 100.000 m2 ser runt 300 utställare

till att alla har det trevligt. Det finns nöjesfält och

marknadsstånd med hantverkare som på plats utför

sina kall och vid öppna eldar blåser glas och smider

järn.  Men mest känt är förstås de stora serveringarna.

För att kunna ta emot alla festglada och hungriga

besökare under den här tiden uppför man stora öltält för

försäljning av korv, kyckling och öl från hela landet. Här

äter och dricker man till tonerna av medryckande musik.

Vi bor under vår vistelse nära centralstationen med

festligheterna på gångavstånd.

RESEFAKTA

Enkelrum: 945:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Del i dubbelrum med frukostpension. Färje- och

broavgifter, vägskatter, moms samt reseledare.



Dag 1  Hemorten - Bremen 

Via våra anslutningsorter och Öresundsbron åker vi över de danska öarna till Rödby. Här tar vi färjan över till Puttgarden

och Tyskland. Vi fortsätter här på motorvägarna förbi Lübeck och Hamburg ner till Bremen. Vi bor under vår vistelse

centralt mittemellan gamla stan och festplatsen på Courtyard by Marriott Hotel.

Dag 2 Bremen

Efter frukost har vi hela dagen till vårt förfogande i ett festglatt Bremen. På fältet Bürgerweide vid järnvägsstationen och

vid det historiska torget trängs utställarna under denna tid av ”frimarknad” när även utomstående knallar får komma hit

och gratis sälja sina varor. Så har traditionen varit i snart 1.000 år och med sig har det dragit diverse festligheter med

musik, dans, mat och dryck och för de minsta finns det även nöjesfält med karuseller. Till och med i Rådhuskällaren får

man dansa under den här ”femte årstiden” som Bremenborna själva kallar dessa två festveckor. För att kunna ta emot

alla festglada och hungriga besökare under den här tiden uppför man även stora öltält för försäljning av korv, kyckling

och förstås öl från hela landet. På lördagen är det dessutom extra festligt då det karnevalsliknande paraden går genom

staden.

Dag 3 Bremen - Hemorten

Efter en god frukost är det dags att ta farväl av Bremen för denna gång. Vi reser via Lübeck till Puttgarden där vi tar

färjan över till danska Rödby. Via de danska öarna och Öresundsbron är vi åter i Skåne på kvällen. Cirka 40 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:

2023-10-20 3 595 kr


