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Hamburg, 04.10.2022-05.10.2022  
Mænds Mødesteder v/Olav Egelund 

 

          
_______________________________________________________________________________________________  

 

Efter opsamling kører vi direkte mod Rødby for at tage færgen til Tyskland. På færgen er der mulighed 

for at købe lidt morgenmad. 

 

Fra Puttgarden kører vi direkte til Hamburg, Tysklands næststørste by og én af tre bystater i Tyskland. 

Selvom Hamburg ligger ved en flod, Elben, der deler sig i en nordlig og en sydlig gren lige ved 

Hamburg, så er det Tysklands største havneby. Ligesom i mange andre havnebyer har man i Hamburg 

ændret en del af havnemiljøet til kultur- og boligområder. Ikke desto mindre er havnen her stadig én 

af de vigtigste havne i Europa.  

 

Hamburg har over 2.300 broer, hvilket er flere end både Amsterdam og Venedig! Men der er også en 

tunnel under Elben, den gamle Elb-tunnel, som vi kan se på den første dag i Hamburg. Tunnelen blev 

bygget i 1911 som en kombineret gang- og biltunnel. Der er specielle elevatorer, som bilerne kører ind 

i, inden de bliver sænket ned til tunnelen for så at køre igennem den 426 meter lange tunnel under 

Elben. Tunnelen er meget smuk og de, der har lyst, kan blive sat af på den ene side af tunnelen og så 

stå på bussen på den anden side. Inden da holder vi en pause ved ét af havneområderne hvor der er 

mulighed for at købe lidt frokost. 

 

Fra Elb-tunnelen kører vi til hotellet, der ligger centralt, tæt på Hamburgs hovedbanegård og den 

opdæmmede sø, Alster. 

 

Næste morgen forlader vi hotellet forholdsvis tidligt for at køre hen til Miniature Wunderland. Nogle 

kan bruge en hel dag herinde og andre bruger bare et par timer.  Museet liger ved den spændende 

havnefront, tæt på Hamburgs nye koncerthus, Elbphilharmonie. Der er også flere spisesteder i 

området, så der kan spises frokost inden vi forlader Hamburg først på eftermiddagen. 

 

Vi kører tilbage til Danmark og er hjemme ved 18-19-tiden. 
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Pris pr. person: DKK 1.590,00,00 i delt dobbeltværelse 

Enkeltværelsestillæg: DKK 360,00 

Prisen er gældende ved min. 30 personer  

 

Inkluderet i prisen: 

• Bustransport  

• Entré, Miniature Wunderland  

• Overnatning og morgenmad 

• Sejlads, Rødby-Puttgarden, T/R  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Opsamlings- og hjemkomsttider: 

 

Opsamling:  Kl. 07.35 – P-Plads ved Strøby Kirke 

  Kl. 08.10 – Haslev Station 

  

Hjemkomst:  Kl. 18.30 – Haslev Station 

(cirka-tider)  Kl. 19.00 – P-Plads ved Strøby Kirke 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

IBIS Hotel Alster Centrum ligger centralt i Hamburg, tæt ved handelsgader og restauranter. 

Alle værelser har eget badeværelse med brusekabine, hårtørrer, radio og TV 
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