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Seniorklub Djursland 
 

Tur til Hamburg 12. – 14. juni 2017. 

Mandag d. 12. juni: 

Afgang fra Pavillonen i Grenaa kl. 7.00, og fra rutebilstationen i Rønde kl. 7.30. Herefter kører vi ad 
E45 ned gennem Jylland. Holder en kort pause før grænsen inden vi fortsætter til Rickling, en lille by 
øst for Neumünster, hvor vi har bestilt en frokostplatte på et lille lokalt bryggeri. Drikkevarer er for 
egen regning. 

Kl. 13.00 kører vi den sidste times tid til vores hotel i Hamburg. Hotellet, 
Europäischer Hof er 4**** og ligger lige midt i byen - 
overfor hovedbanegården. Ved ankomsten får vi en 
kop kaffe og vi bliver briefet om resten af dagens 
program, samt får udleveret billetter til de offentlige 
transportmidler i byen, og et bykort. Kl. 15.00 får vi 
nøglen til vores værelse, så vi lige kan få anbragt vores 
bagage inden vi mødes i receptionen. 

Kl. 15.30 tager vi U3 til stoppestedet Baumwall, hvor vi 
går det sidste stykke til den nye Elbphilharmonie, som åbnede i januar. Vi tager elevatoren op og 
nyder udsigten over havnen og byen.  

Efter at have nydt udsigten er der mulighed for at se Hamburgs pakhuse 
– Speicherstadt, hvor der også er et Krydderimuseum og ikke mindst 
verdens største modeljernbane. 

Kl. 19.30 mødes vi ved Captain’s Dinner, restauranten ligger ved Brücke 3 og Landungsbrücken. Vi kan 
vælge mellem en hovedret med fisk eller med kød. Ønsker man forret og/eller dessert er det for egen 
regning. Det samme gælder drikkevarer. 

Efter aftensmaden kan man tage U3 fra Landungsbrücken tilbage til hotellet. Man stiger af ved 
Hauptbahnhoff Süd, eller se lidt på byen. 

Tirsdag d. 13. juni: 

Efter morgenmaden på hotellet går vi samlet til 
Hamburger Kunsthalle. Vi går fra hotellet kl. 9.45. Fra 
kl.10.00 til 11.30 går vi rundt i kunstbygningen på 
egen hånd inden vi Kl. 11.30 går vi mod Hamburgs 

Rådhus. Herfra er der mulighed for selv at 
bevæge sig rundt og se på byen og 
forretningerne og få lidt frokost inden vi igen mødes på 
rådhuspladsen kl. 15.15 og tager U3 til Landungsbrücken eller man 
bevæger sig selv derned. Her venter der os en havnerundfart. Vi 
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kommer rundt i havneområdet, ser de store kraner ved containerhavnen og kommer ind i det gamle 
pakhusområde og ser byen fra havnen. Vi kommer tilbage til Landungsbrücken og tager U3 tilbage til 
hotellet. Vi stiger af ved Hauptbahnhoff Süd.  

Kl. 19.30 er der middag i hotellets restaurant. Efter middagen er der et musikarrangement for 
hotellets gæster. 

Onsdag d. 14. juni: 

Efter morgenmad er 
der afgang fra hotellet 
kl. 10.00. Vi kører mod 
Slesvig og ankommer til 
Hedeby, hvor vi ser de 
spændende effekter og 
samlinger fra 
vikingetiden.  

Kl. 14.00 kører vi ind til Slesvig og nyder her en sen frokost inden vi skal det sidste stykke mod 
Danmark og Djursland. 

Kl. 15.30 kører vi så det sidste stykke og forventer at være i Rønde kl. 18.00 og i Grenaa kl. 18.30. 

Generelt: 

Prisen for dette arrangement er 2.400 kr. for medlemmer af Danmarks Lærerforening i delt 
dobbeltværelse og 2.700 kr. for ikke medlemmer. Enkeltværelsestillæg 675 kr. I prisen er rejsen med 
opsamling i Grenaa og Rønde og retur, overnatning på 4**** hotel i Hamburg, Billetter til offentlige 
transportmidler i Hamburg, frokost på ud og hjemtur, aftensmad de to første dage, entreer til 
krydderimuseum, modelbanen, kunstmuseet, udkigsterrasse i den nye Elbphilharmonie, og 
havnerundfart. 

For egen regning er drikkevarer på hele turen og frokosten om tirsdagen. Rejseforsikring skal man 
selv sørge for, men flere forsikringsselskabet har en sådan inkluderet. Husk pas og det blå 
sygesikringsbevis! 

Vi havde fra starten af planlægningen af turen ønsket, at kunne se eller opleve noget musik, teater 
eller ballet, men da det er i sommertiden er der ikke rigtig noget der opføres. Vi har fundet en ballet 
til en billetpris af ca. 1.000 kr., men har fravalgt denne. 

Tilmelding: 

Tilmelding skal ske til Knud Erik Jensen, kejensen9@gmail.com senest d. 23. februar. Ved tilmelding 
skal I opgive navn og adresse på de der tilmeldes og medlem/ikke medlem, tlf. nr., e-mail og evt. 
ønskeplacering i bussen pga. benplads, køresyge eller andet. D. 1. marts skal der indbetales et 
dispositum på 1.000 kr. pr. person til Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9360 konto nr. 0005111528. I 
vil herefter få en mail, med oplysning om hvornår sidste del skal være betalt. Hvis I ønsker yderligere 
oplysninger så ring til Knud Erik på 21 74 73 89. 

Med venlig hilsen 
Knud Erik Jensen 
På Seniorklubbens vegne 
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