
Nyårsresa Hildesheim

BESKRIVNING

Nyårsresa Hildesheim

4 dagar

Fira en stämningsfull nyårshelg i den charmiga staden

Hildesheim. Vi bor centralt och har en heldag till

förfogande i det trevliga Hildesheim. Vi även en utflykt

med vackra vyer i den sköna omgivningen kring Hameln

och Weserbergland. Resan avslutas med en festlig fem

rätters nyårsmiddag på hotellet. 

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc,

Frukostbuffé, en middag samt nyårsmeny inkl välkomst

sekt, två glas öl/vin samt kaffe och avec. Färje-, bro-

och vägavgifter, serviceavgifter, moms samt reseledare.



Dag 1 Hemorten-Hildesheim

Vi reser från respektive hemort över Öresundsbron genom Danmark ner till Rödby. Här tar vi färjan till Puttgarden och

fortsätter på tyska Autobahn söderut förbi Hamburg och Hannover. Med stopp för fika och lunch når vi på kvällen

Novotel i det charmiga Hildesheim. Här avslutar vi dagen med en välkomstmiddag på hotellet. Ca 65 mil.

Dag 2 Hildesheim

Under våra dagar i Hildesheim gör vi en stadsrundtur genom den vackra gamla Stan med sina trevliga korsvirkeshus

runt torget. Knockenhauer Amtshaus anses av många vara ett av världens vackraste. Vi ser de ståtliga kyrkorna

Mariendom och Mikaelikyrkan när vi vandrar rosenleden fram. Vi kan även se den ursprungliga tusenåriga rosenstocken

som gett namn åt leden. Kanske lockar kanske ett besök i det välrenommerade Romar och Pelizaeus museet som är

världsberömt för sin gammelegyptiska samling eller shopping i de trevliga butikerna. 

Dag 3 Nyårsafton

På nyårsafton tar vi en lugn morgon innan vi om vädret tillåter åker ut på en rundtur i omgivningen. Vi åker mot Hameln

och gör en paus utanför det vackra Hämelnschen slott färden går sedan vidare upp i bergen till Bad Pyrmont där man

kan gå en promenad i kurparken och se de mondäna kurhotellen. Hemvägen går genom Weserbergland via Lilla mysiga

Schwalenberg och Höxter tillbaka till Hildesheim. 

På kvällen träffas vi för att fira in det nyåret gemensamt med en festlig fem rätters meny på hotellet. Vi börjar med lite

välkomstbubbel och avslutar med kaffe och avec. Om någon vill gå ut och dansa, som tyskarna själva brukar göra, så

finns det olika ställen på stan att välja på. 

Dag 4 Hildesheim-Hemorten

Efter en lugn morgon och frukost är det åter dags att ta plats i bussen för färd norrut. Med stopp för fika och lunch tar vi

oss upp till Rostock där färjan går till Gedser. Överfarten tar cirka två timmar. Färden fortsätter sedan genom Danmark

där vi tar Öresundsbron hem till Sverige.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


