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Lüneburger Heide

4 dages busrejse inkl. halvpension

Fra mandag 6. til torsdag 9. september 2021

Lüneburger Heide er en del af Europas største hedeområde. Landskabet 

er ganske særligt. Det oplever vi under en enestående tur i hestevogn 

ud over den vidtstrakte hede. Vi ser storslået ingeniørkunst, når vi 

besøger verdens største skibselevator og oplever den i aktion. Rejsen 

har også et dansk islæt, nemlig et besøg i Celle, hvor Caroline Mathilde, 

Christian d. 7.'s dronning, levede sine sidste år og i dag ligger begravet. 

Inkl. i prisen 

✓ Kørsel i moderne 4* turistbus

✓ Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør

✓ Alle regler om køre- og hviletid overholdes

✓ Dansk rejseleder på turen

✓ 1 x rundstykke og kaffe/the på udrejsedagen

✓ 3 x overnatning på Heidehotel Herrenbrücke

✓ 3 x aftenbuffet/middag

✓ 3 x morgenbuffet

✓ Buskørsel i forbindelse med udflugter

✓ 2 timers hestevognstur på heden

✓ Sejltur på Aller

✓ Entréer til Luftbrücke, Celle slot og Saltmuseet

✓ Hyggeaften med musik og dans

✓ Skat, moms, parkeringsafgifter og bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl.

Yderligere frokoster, ikke nævnte drikkevarer og entréer etc

Pris

Pr. person i dobbeltværelse Kr. 3.695,-

Tillæg for eneværelse Kr.    450,-

Betaling

Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum kr. 1.000,- der 

betales inden 8 dage efter modtagelse af rejsebevis og restbeløbet betales senest 60 

dage før afrejse. 

Information og tilmelding ved henvendelse til 

Panter Rejser - tlf. 7585 7333 eller PanterRejser.dk

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 eller alm. post, med Quickbrev kr. 50,- per rejsebevis 

Nordtysklands fantastiske hede med

smukke byer og historiske seværdigheder på stribe

Gratis 

”Corona” 
afbestilling 

indtil 8 uger før 
afrejse



Højdepunkter

✓ Kørsel i moderne 4* turistbus

✓ Se skibe blive hævet 38 m i Scharnebeck’s skibselevator

✓ Besøg Caroline Mathildes gravsted i Celle 

✓ Hør om luftbroen til Berlin på Luftbrücke Museum

✓ Den særprægede "Hundertwasser-Bahnhof” i Uelzen

✓ Hør om saltets historie i Lüneburg

✓ Hyggeaften med musik og dans på hotellet

1. dag: Udrejse og Scharnebeck

Efter opsamling kører vi over grænsen og mod 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 at se. Efter 

ankomst til hotellet venter en god middag

2. dag: Hestevognstur, Luftbrücke Museum og Uelzen

I dag skal vi opleve heden fra hestevogn. Vi bliver hentet ved 

hotellet for at tage på en storslået tur gennem det fantastiske 

hedelandskab med smeltevandsdale dannet i istiden og moræner. Vi 

kører gennem hede-, mose- og skovområder. Her er lyng og 

enebærbuskads langs vejene i det fredede område. 

Efter frokost kører vi til Luftbrücke Museum, der fortæller den 

spændende historie om luftbroen til Berlin under den kolde krig.

Herefter videre til den hyggelige by, Uelzen, som er præget af 

bindingsværk arkitektur. Her skal vi bl.a. se den særprægede 

"Hundertwasser-Bahnhof Uelzen" med sine gyldne kugler, buede 

linjer og farverige mosaikker. Dette kunstneriske redesign af den 

østrigske multikunstner Friedensreich Hundertwasser blev foretaget 

i 1998-2000 i anledning af EXPO2000. I dag regnes ”Hundertwasser

Station” for en af de ti smukkeste togstationer i verden. I det 

historiske centrum ser vi nærmere på den massive gotiske Maria 

kirke, som gemmer på mange kunstskatte.

3. dag: Celle og sejltur

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

dronning Caroline Mathilde blev forvist i 1772. 

På byvandringen 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 

til byen Bannetze. Undervejs passerer vi gennem to sluser.

Sidste aften er der efter middagen hyggeaften med dans og musik. Det 

er hotellets vært der spiller og synger

4.dag:  Lüneburg og hjemrejse

Vi 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 med hjemkomst først på aftenen.

Hotel: Heidehotel Herrenbrücke 3* er et traditionelt tysk landhotel. Et 

godt hotel der ligger i et smukt naturområde to km fra landsbyen 

Fassberg med et par cafeer og supermarkeder. Meget venligt og 

imødekommende værtspar og personale. Hotellet har 56 værelser, som 

er pænt og komfortabelt indrettet med bad og toilet og TV. Hotellet 

har restaurant og terrasse samt keglebaner og billard. Stor udendørs 

opvarmet swimmingpool samt sauna. Ingen elevator, men der er kun to 

etager på hotellet. Maden er rigtig god. Et dejligt hotel, som altid 

bliver rost af vores gæster.

www.herrenbruecke.de

Diverse

I Tyskland benyttes Euro

http://www.herrenbruecke.de/

