Lilla Edets Buss

OKTOBERFEST i BREMEN 5 dagar 27 - 31 oktober 2018

I oktober bygger man upp ett jättetivoli, stora ”festhalle” (öltält), mat- och godisbodar på
festfältet Bürgerweide i Hansastaden Bremen. Festen ”Bremer Freimarkt” som pågår i 17
dagar är en av landets äldsta och liknar den i München. Stämningen är hög och hela området ljuder av skräckfyllda skrik från tivolit, ompa-bompamusik och skratt från öltält
och restauranger. Luften är fylld av goda dofter från grillar och olika tyska delikatesser.
Under 5 dagar kommer vi uppleva mycket och nästan allt ingår i resans pris. Vi åker med
Stena Line, där vi äter gott och roar oss, till Kiel. I Bremen bor vi centralt på 4**** Hotel
Radison, har en kväll på ”Oktoberfesten”, en fri dag i Bremen att besöka t.ex Markplatz
med det vackra Rådhuset, de två ”Alt-Stadt”- Böttcherstrasse och Schnoorkvarteret samt
tid för shopping på Sögestrasse. På hemresan besöker vi shoppingcentret ”Citti-Markt” i
Kiel. Sista kvällen äter vi Stenas stora buffé där öl/vin/ vatten ingår och efteråt kan vi
shoppa, dansa, ta en drink i baren m.m.
Lördag 27 oktober
Från hemorten till Göteborg och Stena Lines färja till Kiel som avgår 18.45. Vi får insides dubbelhytt
med dusch/wc (andra hyttkategorier kan fås mot tillägg). Resan startar med en god tre-rätters middag i restaurangen och efteråt kan vi ta del av båtens alla olika faciliteter, allt efter egna önskemål.
Packa gärna en väska med det ni behöver på båten så kan resten av bagaget ligga kvar i bussen
under överfarten.
Söndag 28 oktober
Före ankomst till Kiel 09.15 äter vi en god frukostbuffé och fortsätter mot Hamburg som vi passerar
på väg mot Bremen. Hotellet ligger på Böttcherstrasse i Alt-Stadt, så vi har gångavstånd till festfältet
Bürgerweide som invigdes 1035 då man fick tillstånd att hålla marknad här och Schnoorkvarteret.
Eftermiddagen och kvällen ägnar vi åt den stora ”Oktoberfesten” som ca fyra miljoner besöker varje
år. Så ta på Tyrolerhatten och Lederhosen för vi har platser i Hansezelt där stämningen är hög med
god mat, öl och musik. Den viktigaste strofen i ompa-bompan som vi hör är ”Ein Prosit der
Gemütlichkeit” (skål för gemytligheten) och ”Oans, zwoa – G´suffa” (ett, två - sup!) Så det är bara att
hiva upp den tunga Massen (enliterskruset), och skåla med alla som sitter i närheten för vid bordet
är det ”Geselligkeit und Gaudi” (sällskaplighet och glädje) som gäller. I resans pris ingår en kupong
värd 25 Euro för betalning av mat och dryck.
Måndag 29 oktober
Frukost och sedan hela dagen fri för egna strövtåg. För att hitta många av sevärdheterna behövs
inte ens en karta, 2 000 ”spikar” av mässing och stål i gatan visar vägen från Böttcherstrasse via
Marktplatz till Liebfrauenkyrkogården. Så gå ut från hotellet och leta reda på en ”spik”, följ den och
ni kommer till ”Kleiner Freimarkt” på Marktplatz. Här finns även Rådhuset i vars källare det lagras 1
miljon flaskor vin och stadens beskyddare Roland, båda finns med på Unesco´s världsarvslista. På
vänstra sidan av Rådhuset finner ni Stadsmusikanterna, att klappa åsnans ben anses ge tur – om
man klappar på rätt sätt. Släng gärna en peng genom gallret i gatan och hör djuren tacka.
Om vi tycker att ”Kleiner Freimarkt” är för liten kan vi gå tillbaka till den stora festplatsen från igår
och uppleva den en gång till. Glöm inte besöka stadens äldsta kvarter Schnoor, med sina mysiga
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Lilla Edets Buss
Tisdag 30 oktober
Efter frukost säger vi Auf Wiedersehen till Bremen och rullar mot Hamburg, ligger vi bra
tidsmässigt till gör vi en liten rundtur här och ser bl.a Rådhuset, Petrikyrkan, Alstersjöarna,
Reeperbahn och hamnen. Åker sedan vidare till Kiel och ”Citti-Markt” där det finns ”allt” att
handla till mycket bra priser. Vid 17-tiden går vi ombord på Stena Line som skall ta oss till
Göteborg. Hytterna är av samma standard som på utresan och vid avgången äter vi Stenas
goda buffé där öl/vin/vatten ingår. Därefter tid till att roa oss eller handla i taxfreeshopen.
Onsdag 31 oktober
Före ankomst till Göteborg kl. 09.15 äter vi en god frukost och väl i land fortsätter vi till våra
respektive hemorter med förhoppningsvis många glada minnen.
Bussen avgår från:
Vänersborgs Resecentrum
Trollhättans Resecentrum
Lilla Edets Busstation
Lödöse Norra (Museet)
Älvängen
Eriksdal
Gbg Stenaterminalen (Kiel)

14.40
14.55
15.15
15.30
15.45
16.00
16.30

Pris p/p i dubbelrum/hytt:

4 870;-

Tillägg enkelrum
Tillägg enkelhytt

500;500:-

I priset ingår:

Buss och båtresor enl. program
2 övernattning på Stena Line (insides hytt)
1 st. tre-rätters middag på Stena Line
1 st. buffé inkl. dryck ”
”
”
2 st. frukost
”
”
”
2 övernattningar på hotell med frukost.
1 middag på hotell
1 kupong 25 Euro för ”Oktoberfest”.
Reseledare, betjäningsavgifter
Vägavgifter, vägskatter
Lite överraskningar

I priset ingår ej:

Middagsdryck dag 1 och 3.

Anmälningsavgift:

Sek 1000: - p/p vid anmälan som är bindande
Resterande belopp (3870:-) insättes senast 4 veckor innan avresa till:
Taxi Lilla Edet Bankgiro 741 – 6910
Swishnummer: 123 617 29 85
Märk med namn och Bremen 2018

Anmälan till:

Lilla Edets Buss 0520-65 75 00 eller till kontoret@taxilillaedet.se

OBS! Glöm ej passet.
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