
Ved Anlæget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333 

panter@panterrejser.dk . www.PanterRejser.dk 

4 dages busrejse inkl. halvpension  

Fra fredag 26. maj til mandag 29. maj 2017 

Vi ser storslået ingeniørkunst, når vi besøger verdens største 

skibselevator og oplever den i aktion i Scharnebeck. Den 22. marts 1945 

blev en del af Hildesheims historiske centrum ødelagt under et allieret 

bombeangreb, mange af de historiske bygninger er blevet rekonstrueret 

op gennem 1990’erne, så vi igen kan opleve den smukke by på vores 

besøg. Rejsen har også et dansk islæt, nemlig et besøg i Celle, hvor 

Caroline Mathilde, Christian 7.'s dronning, levede sine sidste år og i dag 

ligger begravet. 

 

Inkl. i prisen  

Ophold i enkeltværelse med bad og toilet 

Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus  

Dygtig og rutineret chauffør 

Erfaren dansk rejseleder  

Rundstykke el. kage på udrejsedagen  

3 x overnatning med morgenmad  

3 x aftenbuffet/middag  

Entré saltmuseet  

Entré Celle Museum  

Sejltur på floden Aller  

Alle nævnte udflugter ekskl. yderligere entreer  

Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

 

Ikke inkl. 

Yderligere måltider, drikkevarer, entreer, etc. 

 

Pris 

Pr. person i enkeltværelse    Kr. 3.250,- 

 

Betaling 

Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum kr. 800,- 

der betales inden 8 dage efter modtagelse af rejsebevis og restbeløbet betales 

senest 45 dage før afrejse.  

    

Information og tilmelding ved henvendelse til  

 

Panter Rejser: 7585 7333 

 

Vi anbefaler at man tegner afbestillings og rejseforsikring, kan bestilles hos Panter Rejser 

(Europæiske Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab 

 

Forbehold for ændringer i programmet 

Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524 

Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende 

Rejsebevis sendes gratis pr. mail, postforsendelse kr. 50,-  

Hildesheim, Celle og Lüneburg 

- Nordtysklands fantastiske smukke byer og 

historiske seværdigheder på stribe 

 

Rejs alene 

sammen 

med andre 



Højdepunkter: 

• Se skibe blive hævet 38 m i 

Scharnebeck’s skibselevator 

• Besøg Caroline Mathildes 

gravsted i Celle  

• Nyd middelalderstemning i 

Hildesheim  

• Hør om saltets historie i Lüneburg 

 

Diverse 

I Tyskland benyttes Euro. 

 

 

Hotel: 

H4 Hotel Hannover  ligger i udkanten 

af Hannover, der er ca. 15 minutter 

med bus/sporvogn til centrum. Hotellet 

har 222 værelser som alle er moderne 

indrettet med tv, telefon, mini bar, 

vandkoger til kaffe/te, fri Wi-Fi, 

badeværelse med bad/brus, føntørrer, 

kosmetikspejl og toilet. Reception, 

lobby, restaurant, Irish Pub og 

udendørs terrasse område. Fri adgang 

til hotellets swimmingpool, fitness rum, 

sauna og whirlpool. Så husk endelig 

badetøjet.  

www.h-hotels.com/de/h4/hotels/h4-

hotel-hannover 

 

1. dag: Afrejse og Scharnebeck  

Efter opsamling kører vi til Scharnebeck, hvor vi skal opleve det 

fantastiske skibshejseværk, indviet i 1975 som verdens største. 

To kæmpestore badekar løfter og sænker op til 100 m lange 

flodpramme mellem to kanaler med en højdeforskel på 38 m. Et 

imponerende bygningsværk og en stor oplevelse. Vi fortsætter til 

vores hotel og her venter en god middag.   

  

2. dag: Hildesheim  

Dagens udflugt går til Hildesheim, en af Tysklands smukkeste 

middelalderbyer. På den historiske markedsplads får vi et indblik 

i tidligere tiders rigdom, skabt af saltproduktionen. Vi beundrer 

udsmykningerne i ”Slagternes Gildehus”, og vi ser en af 

Tysklands smukkeste barok-kirker, Sct. Michaelis, med det 

fascinerende loftmaleri af Jesu stamtavle og ”Christussøjlen” fra 

1020. Herefter mulighed for at se Mariendoms legendariske 

tusindårige rosenstok.  

 

3. dag: Celle og sejltur  

Vi besøger den gamle residensby Celle, hvortil Christian 7.'s 

dronning Caroline Mathilde blev forvist i 1772. På en byvandring 

oplever vi denne charmerende by med de smukke gamle 

bindingsværkshuse. Vi ser Celle Slot og Celle Stadtkirche, hvor 

krypten rummer sarkofagen med Caroline Mathilde. Midt på dagen 

sejler vi fra Celle ud på en idyllisk sejltur på floden Aller via flere 

sluser til byen Winzen. Hjemme på hotellet hen på eftermiddagen.  

Middag og hygge på hotellet.  

  

4. dag: Hjemrejse og Lüneburg  

Vi forlader vores hotel og kører til Lüneburg, ”byen på saltet” og 

byen, som den enorme hede er navngivet efter. I middelalderen 

var Lüneburg en af Nordtysklands rigeste byer pga. 

saltudvindingen. I dag fascineres vi af de prægtige patricierhuse 

med deres teglstensgavle og det middelalderlige rådhus ved 

markedspladsen. Vi får mulighed for at besøge Saltmuseet, som 

fortæller historien om udvindingen af ”det hvide guld”. Herefter 

sætter bussen kurs mod Danmark. Vi gør ophold hos grænsekiosk 

for de sidste indkøb. Hjemme igen må vi tage afsked med alle de 

nye bekendte vi har fået på den spændende og hyggelige rejse.  

 


