
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fakta: Bremen blev grundlagt i år 785 og er dermed en af Tysklands ældste byer med 570.000 indbyggere. Byen  
 
 

Tryghed Fuld 

returret til den 1. 

august 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rejseudvalget for de 5 Ældre Sagen: 

Vagn Korff Rødekro tlf. 20317942 
Annelise Følster Bov tlf. 20943595 

Else Marie Boisen Aabenraa tlf. 21265803    

Ole Kock Jensen Tinglev tlf. 71755204 
Anker Olsen Lundtoft tlf. 51940061 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tryghed – fri afbestilling og alle penge 
retur frem til 1. august 2021 

Afbud sendes skriftlig til info@molsrejser.dk  
Mols Rejser følger rejsevejledningerne fra Det danske 

Udenrigsministerium. Hvis Udenrigsministeriet melder rejsemålet 
orange eller rød i rejseperioden, så aflyser vi rejsen og 

refunderer alle gæster 100%. 

 
 

  

 

Ikke inkluderet: Personlige forsikringer. 

Drikkevarer til frokoster.  
  

Fysik: Almindeligt godt gående og selvhjulpen 

 
Øvrigt:  Rejsens pris er udregnet efter kendte 

skatter, moms, afgifter og kurs d. 15.03.2021. 
Rejsens pris er beregnet ved min 35 deltagere. 

Rejsen er arrangeret af ÆldreSagen – teknisk 

arrangør er Mols Rejser. 
   

Tilmelding til Ole Kock Jensen på tlf. 
71755204 eller olekockjensen@gmail.com 

Senest den 1. august 2021 
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Alle får 

tilsendt bekræftelse og faktura kort efter tilmelding. 

 
 

Inkluderet: 

• Busrejse i 4* stjernet turistbus  

• 4 x hotelovernatning  

• 2 færgeoverfarter 

• Dansk rejseleder og tolk  

• Turhjælper fra ÆldreSagen 

• Bidrag til Rejsegarantifond og udvidet EU 

forsikring 

• Dansk og tysk moms 
 

Fuld forplejning: begynder med smurt 
rundstykke dag 1 til og med frokost dag 5:  

• 4 x middag på hotellet inkl. 1 øl 

• 4 x morgenmad 

• 5 x frokost, mix af café og picnic 

• Kaffe og rundstykke på udrejsedagen 

 

Entréer og rundvisninger, værdi kr 720,- 

• Entré og rundvisning Rum Museum 

• Entré og rundvisning Mercedes fabrik  

• Entré og rundvisning Udvandrermuseum 
• Rundvisning og smagsprøver ølbryggeri 

• Havnerundfart i Bremerhafen 

• Entre og rundvisning kafferisteri 

 

 

Pris pr person i dobbeltværelse     kr  5.870,- 

Enkeltværelsestillæg                 kr     600,-
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FAKTA: Bremen blev grundlagt i år 785 og er dermed en af Tysklands ældste byer med 570.000 indbyggere. 
Byen er sammen med havnebyen Bremerhafen et selvstændigt Bundesland med egen regering og eget 
Landestag – Tysklands mindste. Byen var tidligere et vigtigt medlem af købmandssammenslutningen 
Hanseforbundet, og byen tjente gode penge. Dette afspejles stadig i den gamle bydel, hvor de skønneste gamle 
huse fra 1400, 1500 og 1600-tallet stadig pryder byen. Under de store krige i 1600-tallet blev byens gamle 
bymure nedbrudt, og i stedet blev byen befæstet med et voldanlæg og bastioner. Dette voldanlæg omkranser 
endnu den gamle bydel. 
 
 
 
Dag 1  Udrejse. Bytur i Bremen. Klokkespil 
Afrejse fra Sønderjylland. Kaffe og rundstykke undervejs. Kørsel 
over Hamburg til den smukke, gamle by Bremen ved floden 
Weser. Frokost ved rasteplads undervejs. 
Bytur i Bremen, dels med bus og dels til fods. Vi kører til byens 
centrum Markt, hvor vi ser det smukke gotiske rådhus fra 1410, 
Skt. Petri domkirken, hvis ældste dele er fra 787, 
regeringsbygningen Landestag, hvorfra 84 folkevalgte 
medlemmer fra 7 forskellige politiske partier styrer bystaten 
Bremen. Foran Rådhuset står byens beskytter, sagnfiguren 
Roland (1404) med sværd og skjold. Rådhuset og Roland er på 
UNESCO´s kulturarvsliste. 
På Markt står også figuren fra Grimms folkeeventyr Bremer 
Stadsmusikanterne. Herfra til fods gennem middelaldergaden 
Böttcherstrasse. Gaden er kun 110 meter lang, men med en samling af de smukkeste middelalderhuse og kunst. 
Klokkespillet i hus nr. 4 spiller regelmæssigt med de 30 meissenporcelænsklokker i hele 8½ minut. Videre til 
bydelen Schnoor, der er Bremens ældste bydel med fredede huse og bilfri gader. Kunstnere og håndværkere har 
boet og arbejdet her siden middelalderen. Til hotel til indkvartering og aftensmad.  
 
 
Dag 2  Ølsmagning på lokalt bryggeri, Mercedes Benz 
Vi starter dagen med en spadseretur i Bremens Botaniske Have, hvis vejret er til det. Parken (46 ha) indeholder 
afdelinger med rododendron og azalea, roser, bonzai, stauder og væksthuse, som er værd at besøge året rundt. 
Vi går tur i den dejlige park og nyder det smukke anlæg.  
Tyskland er kendt for deres store og gode øl. I Bremen 
dominerer det kendte Beck’s bryggeri fuldstændig. Beck’s 
opkøbte og udkonkurrerede alle de mindre bryggerier i byen. 
Men i løbet af 2010’erne dukkede mindre bryggerier op igen. 
Vi besøger bryggeriet Freie Brau Union Bremen, der brygger 
en række specialøl med og uden alkohol. Vi slutter besøget 
af med at spise frokost og smage på øllene. 
Tyskerne kan noget med biler! Besøg og rundvisning på 
Mercedes Benz fabrikken. Vi følger hele produktionen fra 
smådimser til færdig luksusbil og ser robotterne i arbejde.  
Retur til hotellet til middag og overnatning. 
 
 
Dag 3 Bremerhafen: havnerundfart, udvandrermuseum. Butjadingen                  
Morgenmad på hotellet. Kørsel langs floden Weser til Bremerhafen. 
 
FAKTA: Bremerhafen blev grundlagt i 1827 som yderhavn for Bremen og porten til Nordsøen og Atlanterhavet. 
Fra 1830 til 1974 udvandrede over 7 mio. europæere til Amerika via Bremerhafen (en af Europas vigtigste havne 
for udvandring). Det er Tysklands 4. største containerhavn og den vigtigste tyske havn for eks- og import af 
biler. I krigens slutning blev Bremerhafen stærkt beskadiget under de allieredes bombardementer, men selve 
havnen blev forsøgt skånet. Den skulle holdes funktionsdygtig til efter krigen. Havnebyen er de seneste år blev 
beriget med imponerende bygningsværker og fine kulturinstituitioner: Klimahuset, Søfartsmuseum, 
Udvandrerhuset, Columbuscenter til de store oceangående krydstogtskibe.  
 
I Bremerhafen venter en spændende sejltur på en time gennem den nye havn og den såkaldte Kaiserhäfen I, II 
og III. Industrihavnen er Tysklands næststørste – kun overgået af Hamborg. Man sejler bl.a. forbi gigantiske 
biltransportskibe, slæbebåde og flydende kraner. Frokost i Bremerhafen.  



Vi besøger Udvandrermuseet med interessante udstillinger og beretninger, der viser os en verden fyldt af 
fattigdom og tunge skæbner, men også udlængsel og eventyrlyst.  
Herfra med færgen over floden Weser: Bremerhaven-Blexen. 
Hjemturen bliver en oplevelsestur rundt i på halvøen Butjadingen i 
Nordfriesland. Her er fladt og højt til himlen, her er diger, 
vadehav, masser af afvandingsgrøfter, landbrugsarealer og 
ferieland. Halvøen var før 1300 tallet en ø, men er senere ved 
landindvinding blevet landfast med resten af Tyskland. Middag på 
hotellet. 
 
 
Dag 4 Rumfartsmuseum, kafferisteri 
Bremen har stor tilknytning til luft- og rumfartsindustrien. På den 
lokale Airbus fabrik med 3000 ansatte ligger også det europæiske 
rumcenter for den internationale rumstation ISS, som kredser 
rundt om jorden 400 km ude i rummet. Rumcentret arbejder med 
alle dele af rumprogrammet – hvordan får astronauterne 
forsyninger (mad, udstyr), hvordan kan de leve bedre på 
rumstationen osv. 2 timers interessant rundvisning i rumcentret.  
Herefter besøg på kafferisteri – Bremen har gennem århundrede 
været hovedsæde for kafferisterier i Tyskland. Vi får indsigt i hele 
processen fra grønne kaffebønner, over brænding og til den 
færdige brune, velduftende kaffedrik.  
Sidst på eftermiddagen bliver der lidt tid til hygge og egne 
oplevelser i Bremens gamle fredede bydel. Besøg evt restaurant 
Ratskeller under det gamle Rådhus, byens mest charmerende 

restaurant og med Tysklands største vinkælder. 
Middag på hotellet.  
 
 
Dag 5 Ubådsfabrik fra 2. verdenskrig. Hjemkørsel via 
Altes Land og Glückstadt       
Morgenmad på hotellet og hjemrejsen begynder. U-både var 
vigtige i nazisternes krigsførelse, og derfor opførtes et megastort 
bunkerkompleks i forstaden Rekum til fremstilling af U-både. 
Byggeriet skulle efter planen producere fire U-både i måneden. 
Man nåede at producere 118 U-både inden Tysklands 
kapitulation. Vi besøger dette interessante og dystre anlæg.  

Herefter går vor tur ind over de store flade mose- og 
marskområder mellem Bremerhafen og Hamborg. Det flade 
landskab med utallige kanaler, vandgrøfter, pumpestationer og 
velplejede bøndergårde præger halvøen.  
Køreturen følger delvis Oste-Hamme-Kanal mellem byerne 
Gnarrenburg og Bremervörde. Herfra via den gamle frieserby 
Stade til det frugtbare område Altes Land langs Elben. På et 
område på blot 25 km gange 10 km er dette område Nordeuropas 
største frugtavlsområde. Her høstes årligt 300.000 tons æbler, 
eller omregnet 30 æbler til hver eneste tysker. 
Vi tager færgen over floden Elben til byen Glückstadt, grundlagt 
af den danske kong Christian 4. i 1600-tallet. Grundet gunstige 
handelsprivilegier, elbtold og religionsfrihed blev byen en af 
kongens vigtigste byer.  
Nu går det hurtigt via Itzehoe, Neumünster og Rendsburg. Vi krydser grænsen og kommer ind under aften retur 
til vort påstigningssted. 
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