
Om turen til Hamburg 11. juni til 15. juni 
4 overnatninger og program fra ankomstdag til afrejsedag  

 
Med et gyldigt pas på lommen .. 

Går turen med  

DSB og Deutsche Bahn 
til Hamburg. 

 
I år gennemføres en GRØN tur, 

 derfor en togrejse og ikke en flyrejse 
 

Rejsetider 
 
 

 
 
 
 

 
 

Søndag 11. juni 2023 
Afrejse fra Aalborg banegård  -  se omtale på anden side. 
 
Ved ankomst til Hamburg Hovedbanegård bliver vi modtaget af en dansk-
talende guide, og allerede her starter vores program for spændende dage i 
Hamburg. 
Vi bliver fulgt til vores hotel, hvor vi får et meget hurtigt check in / eller blot 
aflevering af bagagen, hvorefter guiden tager os med til St. Pauli 
Landungsbrücken, hvor vi stater en havnerundfart på ca. 2 timer, og bliver 
lidt ’dus’ med byen.... 
Middag på egen hånd i et havneområde med mange muligheder. 

 
Kl. 19.30 mødes vi i Elbphilhamonien, hvor vi skal opleve bygningen og 
overvære en koncert i den store sal : NDR Vokalensemmbie Klaas Stok 
I samlet flok finder vi herfra hjem til vores hotel -  ’glæder os til at se dyner’ 
  
Mandag 12. juni 2023 
Kl.  9.30 Byrundtur med dansktalende guide, der møder os på hotellet. 
               Vi skal forbi Rådhuset, Børsen Astersøerne m.m.  
Kl. 12.00 Orgelkoncert i St. Michaelis Kirke og besøg i tårnet  
               Speicherstad (Venedig, go home)  En af de specielle oplevelser, 
               som endda er på UNESCO’s verdens arvliste  MUST-SEE 
kl. 14.30  Afsked med guiden, som vil give os nogle ideer til, hvad vi evt.  
                bør besøge i området vi befinder os i. 
   Resten af mandag på egen hånd.  Måske besøge St. Pauli ??? 

 

Tirsdag 13. juni 2023 
Med dansktalende guide på tur til bl.a. Ohlsdorf Kirkegård, som er verdens 
største og bringer os historie tilbage til både 1. og 2. verdenskrig. Vi  besø-
ger 3 markante steder, og finder tid/sted til at snuppe en frokostsandwich. 
Før guiden forlader os kl. ca. 14.30  -  får vi en grundig orientering om, hvil-
ke seværdigheder, vi kan besøge på egen hånd: 
Botanisk Have, Hagenbeck ZOO, Internationale Søfartsmuseum, Hamburg 
Kunsthalle, Ubådsmuseum, Chokoversum  - eller bruge resten af dagen er 
til shopping og afslapning.? 
 
Onsdag 14. juni 2023 
Måske er det dagen, hvor vi sover længe og spiser sent morgenmad? 
Kl. 14.30 mødes vi Miniatur Wunderland, som er en af Hamburgs store  
attraktioner.  Entreen er med i turens pris.  
Herefter skal vi opleve St. Pauli Natmarked  - Reeperbahn  Åbent 16  - 23  
Kl. 20.00 Afskedsmiddag (eksl. drikkevarer)  Stedet meddeles senere. 

Pris for turen til Hamburg               
For ophold i dobbelt hotelværelse inkl. morgenmad           kr. 6.400 
Tillæg for enkeltværelse inkl. morgenmad        kr. 1.840 

  
Vi bor på hotel:  the niu Yen: Nordkanalstraße 46, 0097 Hamburg  

Hotel Hamburg the niu Yen | Designhotel Hamburg-Zentrum | the niu  
 
Tilmeld/Betal senest 1. april 2023  -  der er 4 enkeltværelser til ’salg’. 

 

Såfremt der ikke er tilslutning til turen 1.april 2023,  
aflyses turen og indbetalt beløb tilbagebetales. 

 
Vigtigt at EGEN Ferierejseforsikring og Afbudsforsikring er opdateret.  

 

Et GYLDIGT pas betyder, at udløbsdato min. ½ år efter vores rejse er afsluttet. 
Aalborg SeniorSport påtager sig  ikke ansvaret for evt. opståede sygdom, skader, 
afbud  m. v.  -  derfor er det vigtigt, den enkelte selv tjekker sine forsikringer. 
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https://the.niu.de/hotels/deutschland/hamburg/the-niu-yen


Udenlandsturen  2023 
går med tog til 

Hamburg 

 

Søndag 11. juni   -  Torsdag 15. juni  
2023 

Torsdag 15. juni 2023  -   hjemrejsedag  (orientering om bagagen senere) 
 

Sidste programpunkt på turen.   
Kl. 10.00  Entre til BallinStadt, som er navnet på en mindepark og  
tidligere emigrationsstation i Hamborgs havn.  
Fra 1850'erne til begyndelsen af 1930'erne var jordens emigrations-
haller sidste hjemsted for omkring fem millioner emigranter fra  
forskellige dele af Europa, der ventede på deres afgang til Amerika.  
 
Herefter frokost på egen hånd . 
 
Mødetid på Hamburg Hovedbanegård :  kl.  14.15  
Der er sandwich med i toget mod Aalborg   
Husk at købe drikkevarer til eget forbrug. 

 

Turen går til Tysklands 2. største by Hamburg ( 1,841 million  -2019)  
overhalet af 

          Tysklands hovedstad Berlin ( 3,645 millioner  -  2019)  

 

Hamborg har masser af spændende oplevelser at byde på, herunder et 
stort antal kunstmuseer og pulserende bykvarterer  

med historiske bygninger fra det 19.århundrde 
Byens mest kendte kvarter er uden tvivl St. Pauli og Reeperbahn,  
hvor The Beatles skød deres karriere i gang tilbage i 1960'erne.  

Med over 2.300 broer har Hamborg flere broer end Amsterdam og Venedig.  

Teknisk arrangører Euro Turist,  
Vesterbro 89, 9000 Aalborg  

 

     Praktisk arrangør: Aalborg SeniorSport, 
     Turleder: Kirstine Langagergaard 
     Kirstine@Langagergaard.dk   /   Mobil: 21633211 

 


