
 
 

 

Opplev Nord Tyskland 
- med blant annet besøk til Helgoland 

Vi besøker Nord Tyskland med sine historiske byer, røde mursteinsbygninger, 
bindingsverkshus og trappegavler. Hamburg er Tysklands nest største by og ligger 

sentralt plassert nord i landet. Som tidligere Hansa-by og vakkert beliggende ved elven 
Elben, er Hamburg i dag et yndet turistmål for mange, og kanskje spesielt 

kulturinteresserte. En båttur til øya Helgoland er som et paradis for et handlehjerte. 
Opprinnelig var Helgoland én øy, men etter en springflo i 1721 ble den minste øya, 
Düne, revet vekk fra Hovedøya. Solen skinner nesten alltid på Helgoland, med sine 

1600 soltimer i året er øyene de mest solrike i Tyskland. Takket være Golfstrømmen er 
temperaturen ganske så behagelig, til tross for at øyriket ligger langt til havs. 70 

kilometer ut fra Schleswig-Holsteins vestkyst ligger de to små øyene som tyskere 
valfarter til i sommermånedene. En reise hvor du får med deg mange flotte opplevelser. 
 
Dag 1. Hjemsted – Oslo 
Avreise etter nærmere avtale. Vi kjører til Oslo og Color Lines terminal hvor vi går om 
bord i et av Color Lines sine flotte skip med båtavgang kl.14.00. Om bord kan vi benytte 
oss av skipets mange fasiliteter. Kl.18.00 samles vi til felles middagsservering i skipets 
buffé restaurant. Resten av kvelden hygger vi oss i lag.  
 
Dag 2. Kiel – Hamburg  
Frokost om bord før ankomst Kiel kl.10.00. Vi setter kursen for Lübeck hvor vi møter vår 
lokalguide for en spennende rundtur i denne unike og flotte byen. Lübeck er en vakker 
hansaby med plass på Unescos verdensarvliste og 
verdens beste marsipan. Det blir tid på egenhånd i 
byen som avsluttes med lunsjservering før vi 
fortsetter til Hamburg og vårt sentralt beliggende 
hotell for innsjekk. Resten av dagen til fri disposisjon 
før vi igjen samles på hotellet til felles 
middagsservering og sosialt samvær.  
 
Dag 3. Utflukt til Helgoland  
Frokost på hotellet. Vi kjører til Büsum hvor vi tar fergen ut til historiske Helgoland med 
opplevelser du knapt har sett maken til. Mange mener det sagnomsuste Atlantis sank 
9.2 km nordøst for øya. Øya er meget spennende med historisk oppdatering fra ulike 
tidsepoker, som sjørøvertiden i det 13. århundre, de engelske – franske og danske 
krigsherjinger i det 17. – 18. århundrene samt fra 1. og 2.verdensskrig. Fra 1952 var 
Helgoland igjen under tysk herredømme. Ved ankomst får vi først en rundtur til fots med 
lokalguide før det blir tid på egenhånd til å eventuelt se på noen av de musser som 
finnes her. Det blir lunsjservering på øya før vi returnerer tilbake til fastlandet. 
Middagsservering på hotellet om kvelden.  
 
Dag 4. Hamburg med guide  
Frokost på hotellet. I dag skal vi lære mer om denne flotte byen sammen med vår 
lokalguide. Hamburg er kjent som en åpen og frimodig storby, som gjennom historien 
har hatt havneområdet som sitt pulserende hjerte også hva angår forlystelser, 
underholdning, skjenkesteder og turisme. Byen kan stolt vise frem sine vakre parker og 
innsjøer og det meget omfattende kunstgalleriet Kunsthalle. Sentrumet er hyggelig og 
overkommelig til fots. For ikke å nevne Reeperbahn. Dette og mye mer får vi høre om 
fra vår lokalguide. Det blir lunsjservering i byen med ettermiddagen til fri disposisjon. 
Middagsservering på hotellet om kvelden.  
 



 

 
Dag 5. Hamburg – Kiel    
Frokost på hotellet før vi takker for oss og setter kursen for den fascinerende 
Middelalderbyen Friedrichstadt. Her møter vi vår lokalguide som tar oss med på en 
byvandring. Her får vi se flotte historiske bygninger fra Middelalderen, brosteins belagte 
idylliske gater, og Gamlekirken oppført av hollandske Remonstranten. Etterpå blir det 
kanaltur på de romantiske elvene som omkranser byen. Lunsjservering under dagen 
hører med. Etter besøket kjører vi til Kiel hvor det blir tid på egenhånd i byen før vi 
sjekker inn på Stena Line med overfart til Gøteborg med middagsservering om bord.  
 
Dag 6. Gøteborg – Hjemsted  
Frokost om bord før ankomst Gøteborg. Straks etter ankomst samles vi i bussen og 
setter kursen tilbake til vårt hjemsted med blant annet stopp for en grensehandel og 
lunsjservering. Vel hjemme igjen takker vi for turen for denne gang, på gjensyn! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


