
Bli med på en flott julemarkedstur hvor vi får oppleve både Weihnachtsmarkt der 
Nationen i Rüdesheim, som er et flerkulturelt marked med deltakere fra mange na-
sjoner, julemarkedet i gamlebyen i Koblenz og sågar julemarked i Europas største 
varehus Centro i Oberhausen. Her blir det virkelig julestemning! 

1. dag, onsdag 21. november 2018: 

Stavanger/Sørlandet/Grenland - Oslo: 

Avreise fra de forskjellige påstignings-

steder i henhold til påstigningsliste som 

blir tilsendt.  I god tid beregner vi an-

komst til Oslo og kl 14.00 seiler vi med 

Color lines flotte cruise skip MS Color-

Fantasy til Kiel. Vi starter turen med et 

deilig ferjecruise og nyter seilingen ut 

Oslofjorden! Felles buffètmiddag i 

skipets restaurant er inkludert. Ca 

320 km fra Kristiansand. 

2. dag, torsdag 22. november 2018: 

Kiel - Rüdesheim: Vi nyter frokosten 

under innseilingen til Kiel og kl 10.00 

klapper det store skipet til kai. Vi tar 

oss straks ut av Kiel, og ferden går 

videre på gode tyske motorveier til 

målet for turen, den vakre vinbyen 

Rüdesheim am Rhein. Her tar vi inn 
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på vårt hotell, Hotel Felsenkeller, beliggen-

de meget sentralt i byen. Her får vi middag 

ved ankomst, og også de andre dagene vi er 

i Rüdesheim. 

3. dag, fredag 23. november 2018: I Rü-

desheim: Vi starter dagen med en deilig 

frokost på vårt hotell - og så er det bare å 

begi seg ut på julemarkedet. Rüdesheimer 

Weihnachtsmarkt der Nationen. Her tilbyr 

over 20 nasjoner fra 6 kontinenter et flott 

julemarked for 20. gang. Her er det mye å 

se på, lukter på og smake på! Hele dagen 

går med til å kose seg i denne lille sjarme-

rende byen ved Rhinens bredde. Om noen 

ønsker det er det nok også mulig å få seg en 

båttur, eller ta ferja over til den andre si-

den og besøke byen Bingen. Og innimellom 

slagene er det mulig å ta seg en tur innom 

vårt hotell for å slappe av og legge fra seg 

eventuelle kjøp. Det er bare å kose seg! 

Middag på hotellet om kvelden. 

4. dag, lørdag 24. november 2018: Utflukt 

til Koblenz: for de som ønsker det kjører vi 

etter frokost litt nordover langs Rhinen og 

ender i Koblenz. Underveis kjører vi langs 

Rhinen og kommer forbi Lorelei klippen hvor 

sagnet sier at det satt en vakker kvinne på 

klippen og ledet de som seilte på elven i 

fortapelsen. Sannheten er at en svært sterk 

strøm og skjulte klipper i vannet var årsak 

til mange forlis. Kjøreturen til Koblenz er 

ikke lang, og Koblenz er en litt større by 

med et vakkert julemarked i gamlebyen, 

samt flere større julepyntede butikker. Det 

er også fullt mulig å være igjen i Rüdesheim 

og kose seg der også denne dagen. Felles 

middag på hotellet om kvelden. 

5. dag, søndag 25. november 2018: Rüdes-

heim – Centro Oberhausen - Gelsenkir-

chen: Vi starter med nok en god tysk fro-

kost før vi setter oss ut i bussen og kjører de 

ca 3 timene det tar til Oberhausen. Der vil 

vi besøke Centro, Tysklands største handle-

senter med over 250 butikker. Vi setter av 

noen timer på dette flotte julepyntede sen-

teret før vi igjen setter oss i bussen og kjø-

rer det lille stykket til vårt hotell i Gelsen-

kirchen for middag og 

overnatting. 

6. dag, mandag 26. no-

vember 2018: Gelsenkir-

chen – Kolding: vi koser 

oss med frokosten og set-

ter oss i bussen for siste 

etappe gjennom Tyskland. 

Forbi kjente byer som 

Bremen og Hamburg og 

videre nordover. På etter-

middagen passerer gren-

sen og kjører inn i Dan-

mark og til Kolding for 

overnatting. Middagen i 

dag spiser vi underveis.  

7. dag, tirsdag 27. november 2018: Kol-

ding— Hirtshals - Kristiansand - Sørlandet/

Stavanger/Grenland: Etter nok en deilig 

frokost, eller morgenmad som det heter på 

dansk legger vi ut på landeveien i vår beha-

gelige buss for siste etappe i utlandet for 

denne gang. Veien fører oss forbi kjente 

byer som Vejle og Århus. Utpå formiddagen 

passerer vi også Aalborg og snart etter er vi 

i Hirtshals. Herfra blir det ferjeoverfart kl 

12.15 med MS Superspeed 1 til Kristiansand. 

Tiden om bord er til fri disposisjon. Det er 

mulig å forhåndsbestille buffet på returen 

ved påmelding til turen. Denne koster kr 

249,-. Straks etter ilandstigning og tollklare-

ring i Kristiansand fortsetter vi øst– og vest-

over til de respektive avstigningssteder. 

 

7 dager 
kun kr 7.880,- 

pr person  
ved påmelding før 1. september 2018, 

deretter kr 8.990,- 
 

Avreise: onsdag 21. november 2018 - 
retur tirsdag 27. november 2018 

 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss kjørt av 
dyktig sjåfør 

 velorientert reiseleder fra Risdal Tou-
ring med på hele turen 

 ferjeoverfarter Oslo - Kiel og Kristian-
sand - Hirtshals  

 totalt 6 ferje/hotellovernattinger i delt 
dobbeltrom  

 6 frokoster 

 6 middager, en i form av buffet på fer-
ja på utreisen 

 utflukter som beskrevet i turprogram-
met, men ikke inngangsbilletter utover 
det beskrevne 

 veiavgifter og bompenger 
 
 
 

Tillegg for enkeltrom kr 1.590,- pr per-
son, totalt for alle 6 overnattingene. 
 
 

Forbehold om endringer som følge av 
forhold utenfor vår kontroll! 

 

Booking :  37 93 15 15 

 

www.weihnachtsmarkt-koblenz.de 
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