28/10 – 31/10 2021

BREMER FREIMARKT
Följ med till Nordtysklands största traditionella folkfest – Bremer Freimarkt! Det är en stor
tillställning med tivoli, marknadsstånd och med ett överflöd av god mat och dryck!
Strosa omkring längs promenadstråket Schlachte vid kajerna utmed Weser, där skepp
förtöjdes redan för 750 år sedan. Hansastaden bygger en bro mellan historia och nutid
och erbjuder ny mångfald. Med många skepp, men ännu fler restauranger, barer och
pubar och med ett myllrande folkliv, musik och konsthantverk, är detta ett mycket trivsamt
område. Stadsmusikanterna vid Rådhuset och det vackra torget Marktplatz med
frihetsstatyn ”Roland”, är några av de sevärdheter som naturligtvis inte får missas.
Vi inkvarterar oss på fyrstjärniga och centralt belägna Hotel Radisson blu ****.

Program

28/10

Avresa från våra Varberg längs E6 - Malmö.
Via Öresundsbron, Rödby och Puttgarden når vi vårt hotell i Bremen under tidig eftermiddag.
Efter incheckning finns tid för egna aktiviteter i staden.

29/10

Frukost. Guidad rundvandring i staden som avslutas med öl-provning hos Beck & Co KG.
Under dagen ägnar vi oss åt att på egen hand bekanta oss med staden.
När kvällen närmar sig beger vi oss till festivalområdet och de stora festligheterna.

30/10

Frukost. Hela dagen ägnas för egna upptäckter i den sevärda staden.
På kvällen återvänder vi till festivalområdet.

31/10

Frukost. Efter utcheckning påbörjar vi hemresan med stopp för shoppning.

I resans pris ingår:
• Buss från hemorten till Bremen
enligt program
• Bro- och färjeöverfarter
• 3 övernattningar på
Hotel Radisson blu
• Reseledare

Pris: 3.700 kr per person i dubbelrum.
Enkelrumstillägg 1200 kr. Avbeställningsskydd 500 kr per person.
Bokning/Information CAB-Resor tillhanda senast 10/9. (Kontaktuppgifter enligt nedan.)
Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften 500 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (på
500 kr) erläggs 7 dagar efter erhållen faktura. Slutlikvid ska vara oss tillhandla senast 6 veckor
före avresa. Reservation minst 40 personer.
Bankgiro 528 – 9715 CAB-Resor Handelsbanken, Båstad.

Välkommen med din bokning!
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