
Dag 1  Efter endt opsamling køres til Rødby, hvorfra vi sej-
ler til Puttgarden. Når færgen er i havn fortsætter vi sydpå 
og spiser frokost på restaurant undervejs.
Vi fortsætter mod Stade, hvor vi ankommer til vores hotel 
sidst på eftermiddagen. Der vil være mulighed for en spad-
seretur ind til byens centrum (1,8 km), inden vi får middag 
på hotellet kl. 19.00.

Dag 2  Efter morgenmaden skal vi opleve Altes Land og 
Elbens diger. Altes Land er det største sammenhængende 
frugtavlsområde i Nordeuropa. Der er omkring 16 millio-
ner frugttræer af forskellige sorter på et dyrket areal på ca. 
10.500 ha. Klimaet, marsken og vandforsyningen dan-
ner grundlaget for udviklingen af denne meget specielle 
landdistrikt kultur. Hvert år ryddes og udskiftes omkring 1 
million træer. Hvert tredje æble spist i Tyskland kommer 
fra Altes Land. 
Vi starter med at køre til Hogendiekbrücke, hvor bussen 
sætter os af, så vi kan spadsere en flot og særegen tur 
(3,4 km) på digerne hen til Elben, hvor bussen venter med 
friskbrygget  kaffe.
Efter kaffen skal vi på besøg hos en frugtavler. Her skal 
vi - siddende i små vogne – på en rundvisning i plantagen, 
imens vi får historien om kvalitet, håndtering og opbe-
varing af æblerne. En fortælling som man ikke lige vidste 
noget om.
Kl. 13.00 kører vi retur til Stade, hvor resten af dagen er til 
fri disposition og frokost på egen hånd.
Der er middag på hotellet  om aftenen.

Dag 3  Vi spiser morgenmad på hotellet, inden vi tager til 
Cuxhaven, hvorfra vi sejler til Helgoland (sejltid 75 minut-
ter). Efter ankomsten til Helgoland er der tid til frokost på 
egen hånd, inden vi går en tur på øen med rejselederen.
Denne store røde sandstenklippe med grønt landskab rej-
ser sig op af vandet. Det milde havklima gør øen med dens 
flora og fauna unik. Røde klipper, blågrønt hav, sjældne 
havfugle og den specielle natur opleves på en spadsere-
turen langs øen oppe i 60 meters højde. Nyd også den hyg-
gelige by med de farverige hummerboder, flotte byhuse, 
indkøbsgaderne med de mange butikker og restauranter. 
Øen er toldfrit område, derfor er der et stort udvalg af 
butikker med f.eks parfume, chokolade, spiritus og vin.
Vi sejler retur til fastlandet sidst på eftermiddagen og kø-
rer herefter til hotellet, hvor vi spiser middag.

Dag 4  Morgenbuffet på hotellet. Vi tjekker ud og kører til 
Timmendorfer Strand. Den flotte badeby har den længste 
strand i Schleswig-Holstein med masser af hav, strand, 
kultur, shopping, wellness og restauranter. Byen ved Øster-
søen byder også på den flotteste strandpromenade, og der 
er tid til at spadsere en tur f.eks 1,5 km hver vej samt at 
spise frokost på egen hånd.
Vi fortsætter mod Puttgarden, hvor der er tid til at besøge 
Bordershoppen inden vil sejler til Rødby.  
Efter ankomsten til Rødby kører vi tilbage til opsamlings-
stederne. 
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Oplev den røde ø - Helgoland Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

4 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
15 - 18. oktober 2021 

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.  4.360,00

Enkeltværelsestillæg kr.      520,00

• Bustransport i 4* turistbus 
• 3 x overnatning 
• 3 x morgenbuffet 
• 1 x frokost på udrejsedagen
• 3 x 3 retters middag på hotellet
• Udflugter og entréer iht. program
• Dansk rejseleder
• Lovpligtige skatter og afgifter

HOTEL VIER LINDEN
Schlölischer Strasse 63
D-21682 Stade

Det familiedrevne Hotel-Restaurant
Vier Linden ligger i udkanten af Stade, 
blot 5 minutters kørsel fra floden 
Elben. Der er gratis WiFi, traditionel 
restaurant og saunaområde. Alle 
værelser er veludstyrede og har eget 
badeværelse samt satellit-tv. 

Helgoland, en spændende oplevelse af naturen  og med øens flotte 
huse er det værd at tilbringe en dags tid dér. En anden slags natur fin-
der vi i Altes Land – et stort inddæmmet marsksområde syd for Elben. 
Hele området er kendt for sine mange frugtplantager, og er et af de 
største sammenhængende frugtområder i Centraleuropa.

ALTES LAND OG HELGOLAND

IKKE EGNET FOR
GANGBESVÆREDE


