
RejsefaktaRejsefaktaRejsefaktaRejsefakta 
 

Pris:      Kr. 3.699,- 

Enkeltværelses�llæg:  Kr.    800,- 
 

Prisen inkludererPrisen inkludererPrisen inkludererPrisen inkluderer    

• Bus i 5 dage 

• Overnatning på hotel i 4 næ(er 

• Ophold med halvpension 

• Dag �l dag program 

• Entré og rundvisning Berleburg 

• Rejseleder 
 

Evt. øvrige entréer er ikke inkl. 
 

Valuta: €  

Runeto�en 14 . 8210 Aarhus V . Tlf. 86 39 43 66   

info@degraabusser.dk . Rejsegaran"fond nr. 2443 

Best Western Hotel AmbassadorBest Western Hotel AmbassadorBest Western Hotel AmbassadorBest Western Hotel Ambassador    

DDDD----34225 Baunatal 34225 Baunatal 34225 Baunatal 34225 Baunatal     

Telefon +49 5614 9930 Telefon +49 5614 9930 Telefon +49 5614 9930 Telefon +49 5614 9930     

www.ambassadorwww.ambassadorwww.ambassadorwww.ambassador----baunatal.bestwestern.de baunatal.bestwestern.de baunatal.bestwestern.de baunatal.bestwestern.de     
Hyggeligt hotel beliggende i centrum af Baunatal. Værelserne er rummelige med 

store vinduer, eget bad og toilet, værdiboks samt faciliteter �l at lave te og kaffe. 

Der er gra�s WI-FI overalt på hotellet. 

 
Rejseforsikring:Rejseforsikring:Rejseforsikring:Rejseforsikring:    

På grund af ny lovgivning for salg af forsikringer, er det ikke længere muligt at købe års- og 
a=es�llings forsikring via de graa busserde graa busserde graa busserde graa busser. Vi henviser �l eget forsikringsselskab eller GoudaGoudaGoudaGouda på 

telefon nr. 88 20 88 20. 

Kr.  

3.699,- 

Denne tur �l Kassel og Berleburg, som ligger smukt i Nordhessens skovklædte  

landskab, er en elsket tur af mange. Vi oplever den smukke by Berleburg, nyder 

landskaberne og besøger Hannoversch Münden.  

Vi bor på det hyggelige Hotel Ambassador i byen Baunatal, lidt syd for Kassel. 

arrangerer en dejlig 5arrangerer en dejlig 5arrangerer en dejlig 5arrangerer en dejlig 5----dages krol?ur �l dages krol?ur �l dages krol?ur �l dages krol?ur �l     

Kassel Kassel Kassel Kassel ----    med besøg i Berleburg  med besøg i Berleburg  med besøg i Berleburg  med besøg i Berleburg      
06.07. 06.07. 06.07. 06.07. ----    10.07. 202010.07. 202010.07. 202010.07. 2020    

Tryghed på rejsen siden 1920 

KrolfKrolfKrolfKrolf 



Opsamling starter kl. 06:00. Pås�gningssteder er aAængig af �lmeldtes bopæl. 

    

1. dag1. dag1. dag1. dag    

Turen går sydover, og i løbet af e?ermiddagen kommer vi over Lüneborg 

Hede og gennem udkanten af Harzen, inden vi sidst på e?ermiddagen når 

frem �l vort hotel i Baunatal nær Kassel. E?er indkvartering serveres mid-

dag på hotellet.  

 

2. dag2. dag2. dag2. dag    

Vores udflugt i dag går vestpå gennem det bakkede og skovklædte land-

skab mod Berleburg. Vi kommer gennem en række smukke bindingsværks-

byer, som området her er kendt for, og som giver det et dejligt præg. I lø-

bet af formiddagen når vi frem �l bjerg- og kurbyen Bad Berleburg, smukt 

beliggende med stejle gader og mange skiferhuse. Øverst i byen ligger det 

imponerende renæssanceslot med den flo(e slotshave. Her residerer prin-

sesse Benedikte, prins Gustav og hans kæreste Carina Axelsson. En del af 

slo(et er indre(et som museum, der fortæller om slo(et og fyrstefamilien 

Sayn-Wi(genstein, der gennem genera�oner har boet her. Der er mulig-

hed for at besøge en del af slo(et og få et indblik i slægtens spændende 

historie. Der kan også blive �d �l at spadsere en tur i parken. E?er et dej-

ligt ophold i Berleburg går turen ad smukke veje forbi Edersee. Vi spiller 

krolf inden vi når �lbage �l hotellet. A?ensmad på hotellet. 

 

3. dag3. dag3. dag3. dag    

Dagen byder på nye oplevelser i landskaberne og byer i området omkring 

Kassel. Vi kører gennem Kassel og følger nu floden Fulda på sin vej gennem 

dalen mod Hannoversch Münden, hvor Fulda og Werra flyder sammen og 

danner floden Weser. Vi holder en længere pause i Hannoversch Münden, 
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Grethe Bjerre Grethe Bjerre Grethe Bjerre Grethe Bjerre ▪ ▪ ▪ ▪ Telefon 60 62 66 89Telefon 60 62 66 89Telefon 60 62 66 89Telefon 60 62 66 89    

Mail: bjerregrethe6@gmail.com Mail: bjerregrethe6@gmail.com Mail: bjerregrethe6@gmail.com Mail: bjerregrethe6@gmail.com     
(dog e?er ”først �l mølle”-princippet)    

Endelig �lmelding og betaling senest d. 1. maj 2020Endelig �lmelding og betaling senest d. 1. maj 2020Endelig �lmelding og betaling senest d. 1. maj 2020Endelig �lmelding og betaling senest d. 1. maj 2020    

som er en af Tysklands smukkeste bindingsværksbyer med de flo(e gamle 

huse liggende som perler på en snor. På vores vej �lbage �l Baunatal kører 

vi op �l Wilhelmshöhe i 530 m´s højde. Herfra har man en enestående ud-

sigt over byen. Parken er kendt for sine mange springvand og fontæner 

samt selvfølgelig for den enorme Herkulesstatue, Kassels vartegn, som 

danner en slags afslutning på parken. Vi vender �lbage �l Baunatal i god 

�d, så vi kan spille krolf inden a?ensmaden. 

 

4. dag4. dag4. dag4. dag    

I dag går turen sydpå �l barokbyen Fulda, der gennem århundreder har 

været et kirkeligt centrum i Tyskland. Her finder vi nogle af landets mest 

imponerende barokbygninger. Især den store domkirke gør et stort indtryk 

på de besøgende. I Fulda finder vi også en gågade med mange spændende 

huse og flo(e forretninger. Midt på e?ermiddagen er vi �lbage i Baunatal 

for en omgang krolf. A?ensmad på hotellet. 

 

5. dag5. dag5. dag5. dag    

E?er dejlig morgenmad sæ(er vi os �l re(e i bussen, og nu går det hur�gt 

nordpå. I Nordtyskland holder vi en pause med mulighed for at købe fro-

kost, inden turen fortsæ(er mod den danske grænse, som vi når ved e?er-

middags�d. Mulighed for pause, inden det går hjemad. 
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