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Kerstshoppen in Bremen
Bijzondere adventssfeer in gezellige
Hanzestad Bremen!

Vlak voor de Kerstdagen bieden we een gezellig en leuk
Kerstshopping reisje aan naar de oude Hanzestad Bremen,
momenteel een van de meest populaire steden van Duitsland.
Rondom het prachtige Rathaus van Bremen en de “Roland” staat
ieder jaar een zeer sfeervolle traditionele kerstmarkt met meer dan
160 stalletjes opgesteld met een breed assortiment aan
kerstproducten en kerstcadeaus. In het centrum vindt u vele gezellige
Brauhausen en cafeetjes om op te warmen en te genieten van lokale
culinaire specialiteiten, tevens zijn er nog op diverse andere plaatsen
in de stad leuke kerstmarkten zoals een van de mooiste van
Duitsland, in maritieme stijl, op de oude handelskade “de Schlachte-
Zauber” aan de oever van de rivier de Weser. Op de 2e reisdag maken
we o.l.v. een stadsgids een rondleiding door het centrum van Bremen.
We overnachten in het centrum van Bremen, zodat alles op
loopafstand is. Bremen zit vol bruisend leven en belevenissen!

Dag 1 - Heenreis en bezoek aan Münster

3 dagen vanaf
€ 235,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de hele reis

2 overnachtingen met ontbijt

Stadswandeling o.l.v. stadsgids in
Bremen

Stadsplattegrond Bremen

Exclusief
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Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen rijden we naar het gezellige
centrum van Münster voor een bezoek. De Prinzipalmarkt straalt in
gouden glans en de winkels zijn feestelijk gedecoreerd. De prachtige
kerstbomen versieren de straten en de geur van dennengroen en
glühwein komt je tegemoet. De adventstijd is de mooiste tijd van het
jaar in deze oude universiteitsstad. In de namiddag rijden we verder
naar ons hotel in het centrum van Bremen. Hier heeft u de resterende
middag en avond ter vrije beschikking. U kunt op eigen gelegenheid
het centrum bezoeken.

Dag 2 - Stadswandeling en Kerstmarkten

In de ochtend maken we een rondwandeling door het centrum o.l.v.
onze ervaren gids. We zien de vele mooi versierde
bezienswaardigheden zoals het Rathaus, de St. Petri Dom en het
oudste deel van de hanzestad Schnoor. De rest van de middag en
avond kunt u rondwandelen, winkelen en genieten op één van de
kerstmarkten, winkelstraten of Brauhausen. Door de stad heen zijn
veel vermakelijke voorstellingen en muzikale optredens.

Dag 3 - Vrije voormiddag en thuisreis

Op deze zondagochtend kunt u ontbijten tot 10.00 uur. Daarna heeft
u nog enkele uren vrije tijd; De laatste inkopen in de Salzstrasse, een
glaasje Glühwein of bezoek een van de vele musea. Omstreeks 15.00
uur verlaten we Bremen en rijden we terug naar Limburg. Uiteraard
wordt er onderweg gepauzeerd.

Hotel informatie

Star Inn Hotel Premium Bremen Columbus***

We overnachten in het zeer centraal gelegen driesterren Star Inn
Hotel Premium Bremen Columbus, tegenover het Centraal station en
op 10 minuten wandelen van het historische centrum. De kamers zijn
comfortabel ingericht, en ’s ochtends wordt een uitgebreid
ontbijtbuffet geserveerd. Na een dagje Bremen, kunt u ’s avonds de
dag afsluiten met een drankje in de lobbybar. Het hotel hotel beschikt
over gratis WiFi.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 49,-

Hotel website: https://starinnhotels.com/star-inn-hotel-prem...
Hotel adres: Star Inn Hotel Premium Bremen Columbus, by Quality,
Bahnhofsplatz, Bremen, Duitsland

Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 25

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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