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4 dage til WOLFSBURG/BRAUNSCHWEIG  23.–26. april 2019 

 

PROGRAM 

23. april 2019: 

Opsamling Nykøbing F. cementen - Sakskøbing station - Maribo station - Nakskov station 

08:15 Færgen sejler fra Rødby.   09:00 Ankomst Puttgarden. 

Kørsel til Bispingen beliggende lidt syd for Hamborg, hvor vi får turens første måltid bestående af frokost hos 

Richmanns Gasthaus i Behringen.  Efter frokost kører vi til Münster. 

13:30 – 15:30 Besøg på Panzermuseum. Der er afsat ca. 2 timer til dette besøg på egen hånd. 

 Efter besøg kører vi det sidste stykke vej på ca. 1 ½ times kørsel til vores hotel. 

17:00 Ca. ankomst hotel Pentahotel i Braunschweig. 

 Indkvartering. 

19:00 Fælles aftensmad på hotel. 

 Resten af aftenen til fri disposition. 

 

24. april 2019: 

07:00 -  Morgenmad på hotel fra dette tidspunkt. 

09:00  Afgang fra hotel og kørsel mod Wolfsburg, hvor vi skal besøg VW´s fabrikken. 

10:15 – 12:00  Guidet rundvisning – vi vil blive delt i 2 grupper. 

Efter rundvisning er der mulighed for at gå i byen eller til det nærliggende Outletcent. 

Frokost på egen hånd. 

15:00Ca.        Returkørsel til Braunschweig, hvor vi skal have en guidet bytur, vi forventer at få dansk 

talende guide. 

19:00 Fælles aftensmad på hotel. 

Resten af aftenen til fri disposition. 

25. april 2019: 

07:00 - Morgenmad på hotel fra dette tidspunkt. 

09:00  Afgang fra hotel og kørsel til Wolfsburg endnu engang, hvor vi skal besøge Autostadt på 

egen hånd. 

13:00 Frokost i Autostadt. 

For dem der har lyst, vil der være mulighed for at gå mere rundt i Autostadt eller man kan 

shoppe lidt i byen eller i Outletcenter. 

17:00 Ca. returkørsel til hotel, tidspunkt aftales nærmere. 

19:00 Fælles aftensmad på hotel. 

 Resten af aftenen til fri disposition. 
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26. april 2019: 

07:00 - Morgenmad på hotel fra dette tidspunkt. 

 Vi tjekker ud og forlader vores hotel. 

09:30 Vi kører fra hotel lidt sydover mod Salzgitter, hvor vi skal se en togfabrik, der bl.a. har 

fabrikeret S tog til Danmark. 

 Vi får en rundvisning på engelsk på fabrikken. 

 Efter rundvisningen begiver vi os mod Danmark igen. Vi stopper på vejen hjem for at få en 

frokost. 

18:00 Ca. ankomst Puttgarden, hvor vi har mulighed for at besøge Bordershoppen. 

20:00 Hjemkomst Rødby og returkørsel til afsætningssteder.  

  PENTAHOTEL Braunschweig. Hotellet er 4-stjernet og centralt beliggende. 

PRIS 

Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 3.985,- ved. min. 45 betalende gæster og maks. 58 personer. 

• I prisen er inkluderet: 

• 3 x overnatning på nævnte hotel 

• 3 x morgenmad på hotel. 

• 3 x aftensmad på hotel 

• 3 x frokost. 

• Entré til Autostadt 

• Entré til Fabriksrundtur VW 

• Entré til Panzermuseum 

• Entré til fabriksrundtur på Alstom (Togmuseum) 

• 2 timers guidet bytur i Braunsschweig 

• Diverse afgift 

• Bidrag til Rejsegarantifond. 

Tillæg 

Tillæg for enkeltværelse kr. 900,- pr. person. 

Tillæg for drikkevarer. 

Tillæg for hvad der i øvrigt ikke står i inklusiv. 

Velkommen til en GOD og fornøjelig rejse.  De Grønne Busser ApS 
TILMELDING til Knud-Erik Rasmussen / Metal Senior mail: ker129@anarki.dk  mobil: 40505025 

mailto:ker129@anarki.dk

