Celle

en sagolik stad med ”pepparkakehus”

Knaperi knaperi knus… vilka läckra hus

t socker. Hans och Greta kunde inte låta bli att ta sig en bit”.
Sparris – vårens guld! I Tyskland är sparrissäsongen något
alldeles speciellt och på största allvar. Vi avnjuter denna
delikatess vid ett besök på en av gårdarna i trakten av Celle.
Staden med Europas största sammanhängande
korsvirkesensemble och skonad från andra världskrigets
bomber är det som att vandra i sagans värld. Vi njuter av det
goda och vackra men får också ta del av skrämmande historia
under denna resa till en landsända av det en gång mäktiga
hertigdömet Braunschweig-Lüneburg och kungariket
Hannover.
Celle 4 dagar
Dag 1. Hemorten – Celle
Vi startar tidig morgon och gör frukoststopp i Småland innan vi
fortsätter mot färjorna mellan Helsingborg – Helsingör och Rödby –
Puttgarden. Framåt kvällen anländer vi till centralt belägna Hotel
Intercity Hotel Celle. Gemensam middag. Ca 70 mil från Jönköping

Avresa: 19/5 2022
Pris: 4 990:- pp (del i dubbelrum)
Enkelrumstillägg: 650:- pp

Dag 2. Celle
Efter frukost går vi en stadspromenad genom denna sagolika stad
och hör berättelserna från förr och nu. Efter ca 1,5 timme rundar vi
av, resten av dagen fri för egna strövtåg och upptäckter. Kanske ett
slottsbesök eller hästar lockar? Vår reseledare ger tips och råd. Vi
återsamlas lagom till kvällen för gemensam middag.

Avgångstider
04:55 Oxelösund Järnvägsstation
05:10 Nyköping Brukslagarvägen
05:40 Skärblacka Eskilsvägen 23
06:00 Norrköping Resecentrum C3-C6
06:35 Linköping Fjärrbussterminal
07:00 Mjölby McDonald´s
07:25 Ödeshög Östgötaporten
08:05 Jönköping M2 (Eurostop)

Dag 3. Sparris och förskräcklig historia
Idag besöker vi Spargelhof Heuer, tittar på odlingarna och
imponeras av sparrisplockarnas teknik med påföljande sparrislunch.
Låt er väl smakas av dessa läckerheter! Eter avslutat besök
fortsätter vi till Bergen-Belsen - platsen och minnesmärket efter det
fasansfulla koncentrationslägret där bl.a Anne Frank var en av
tusentals som dog. Åter framåt sen eftermiddag. Gemensam
middag på kvällen. Ca 8 mil

I resans pris ingår
- Bussresa, färjor och vägskatter
- Reseledare
- 3 nätter på hotell inkl. frukost
- 3 middagar på restaurang
- 1 sparrislunch i samband med gårdsbesök
- Utflykter enligt program

Dag 4. Celle – Hemorten
Vi lämnar vårt hotell efter frukost och åker samma väg tillbaka mot
våra respektive hemorter. Ca 70 mil till Jönköping

Med reservation för ev. ändringar

Hotell
Intercity Hotel Celle ***
https://www.intercityhotel.com/hotels/allehotels/deutschland/celle/intercityhotel-celle
Valuta: Euro (€)

Välkomna på resan!
Kanalbuss i Norsholm AB
Box 86 / Eskilsvägen 30
617 21 Skärblacka
Tel. 011-590 70

info@kanalbuss.se
www.kanalbuss.se

Kanalbuss resebyrå Linköping
Apotekaregatan 7
582 27 Linköping
Tel.013-465 59 50

