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Rejse T - 2017/2018:

Vi har lføjet et par ekstra oplevelser 
l vor populære rejse T med ”all-inclusive” program

l Merseburg, Leipzig, Halle, Sangerhausen, Freyburg  m.v. med besøg både på Sekt- og 
Chokoladefabrik, a ensejltur på floden Saale inkl. spisning og musik,”Ridder-middag” på 

borg, besøg i Europas største rosenpark, togtur omkring Tysklands største kuns ge sø, 
e ermiddagskaffe i Leipzigs højeste udsigtstårn, grillmenu på hotellet og meget mere.

Merseburg

Europa-Rosarium

„Rudelsburg“ ved floden SaaleChocolademuseet

”Sektkellerei” i Freyburg 
med smagsprøve

Dag 1: 
Ankomst l hotellet i Merseburg. Den dansktalende rejseleder tager mod ved ankomsten. E er inkvateringen serveres velkomstdrink og
a ensmad inkl. 1 stk.  valgfri drikkevare. 

Dag 2: 
Første besøg er i blomsterbyen Sangerhausen, hvor gæsterne kan se Europas største rosenpark. Here er kører gruppen l Tysklands største 
kuns ge sø hvor gæsterne får en tur omkring søen i ”Geiseltal Express”. Toget stopper undervejs hvor frokosten med 1 stk. drikkevare serveres. 
E er frokosten besøges Tysklands ældste chokoladefabrik i Halle. Her bliver der rundvisning og smagsprøve inden e ermiddagskaffen med 

lbehør serveres samme sted. A enmenu på hotellet inkl. 1 stk. drikkevare. (km. 169))

Dag 3: 
For de deltagere der ønsker det tager rejselederen kl. 8.30 gæsterne med på en kort byvandring l slo et og domkirken i Merseburg. 
Afgang med bussen kl. 9.45.  I dag går turen l Leipzig hvor første besøg er i ”Panometer” - et panorama i billeder, lys og lyd. Frokosten med 
1 stk. drikkevare serveres i den berømte ”Auerbachs Keller” der er kendt fra Goethes ”Faust”. Here er er der d l ”Stadtbummel” i den smukke 
by. E ermiddagskaffe med kage serveres i det 120 m. høje ”Panorama Tower” hvorfra der er en fantas sk udsigt over hele området fra tårnets 
terrasse. Hjemkomst l hotellet i Merseburg ca. kl. 17. (km. 113)

Dag 4: 
E er morgenmaden er første besøg på ”Sektkellerei” i Freyburg hvor gæsterne får en rundvisning samt smagsprøve på den ”tyske champagne”.  
Turen fortsæ er l borgen ”Rudelsburg” der ligger med en fantas sk udsigt over området. Her serveres en overdådig ”Riddermiddag” inkl. 1 stk. 
drikkevare. På borgen vil der være forskellig underholdning. Hjemkomst l hotellet ca. kl. 15.15. Her serveres e ermiddagskaffe med kage. 
Der bliv d l ”Stadtbummel”. (km. 95)

Kl. 19 sejler gæsterne på en 2 mers tur på floden Saale inkl. middag, 1 stk. drikkevare samt musik. 
Afgang med bussen l sejlturen kl. 18.30. (km.8)

Dag 5: E er morgenmaden returneres l Danmark.

Ydelser og priser: inkl. hele ovenstående ”all-inclusive” program med velkomstdrink, 1 stk. drikkevare l både frokost og a ensmad samt 
e ermiddagskaffe. Rejsen er endvidere inklusiv dansktalende rejseleder samt kurskat. 
       
Rejseperioder 1:  i månderne april, juli og august  
Rejseperioder 2:  i månderne maj, juni, sept. og okt.  

Ekstra lbud: 3- mers dansea en på hotellet kr. 75 pr. person.  

A ensejltur på 
floden Saale

„Geiseltal Express“„Panorama Tower“ i Leipzig

Domkirken og slo et i Merseburg


