
Gästehaus Bad Bevensen 
Alter Mühlenweg 7 
D-29549 Bad Bevensen 
Tlf: 0049 58 21 95 90 
Hjemmeside: 
www.gastehaus-bad-bevensen.de 
 
 
Pris:  kr. 4.600,00 pr. person ved 2 personer på værelset.  
Tillæg: kr. 375,00 for enkeltværelse.  
Depositum: kr. 2.000,00 betales ved bindende tilmelding. 
BEMÆRK: Der må IKKE indbetales depositum før endelig tilsagn 
 er givet af Lene. 

          Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl. 
 

Tilmeldingsfrist senest den 01. oktober 2021 
 

Prisen er inklusiv: 
 ● Kørsel i moderne liftbus, bemandet med 1 erfaren chauffør. 
 ● 4 overnatninger på Gästehaus Bad Bevensen. 
 ● Indkvartering i delt dobbeltværelse med douche/toilet. 
 ● Halvpension fra 1. dags aften til 5. dags morgen. 
 ● Buskørsel som beskrevet i programmet. 
 ● Besøg i julebyerne Uelzen og Lüneburg. 
 ● Moms og vejskat samt bidrag til rejsegarantifonden. 
Mødested: På opsamlingssted, oplyses pr. brev 14 dage før afrejse. 
Tidspunkt: Oplyses senere pr. brev 14 dage før afrejse. 
Valuta:  Euro. 
Bemærk: Du skal selv betale og sørge for transport til og fra  
  opsamlingssted. 
HUSK:  Pas, gult/blå sygesikringsbevis (tjek gyldighed). 
 

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende 
v/Lene Hansen 

Tlf. 24 66 56 88, E-mail: rejselene56@gmail.com 
Nordea Bank, reg. nr. 5870, konto nr. 012 24 53189. 

www.handicapgrupperejser.dk 
Telefontid: 0900 – 1700, lørdag og søndag lukket. 

Lüneburger Heide 
Juletur den 01. – 05.12.2021 

Det kan lade sig gøre uanset handicap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinterhygge i Bad Bevensen 
 

 

Rejsen arrangeres i samarbejde med Bergholdt Liftbusrejser. 
 

 
 
 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2417 



December måned – og 
så især i Tyskland – er 
indbegrebet af hygge. 
Duften af krydret 
Glühwein og de 
brændte mandler 
breder sig i de 
julepyntede og oplyste 
handelsgader. 
Juletræssælgere på 
torvet og julekrybber i kirken. 
 

Program! 
Onsdag den 01. December 2021. 
Turen går over Fyn, gennem Jylland til Tyskland, hvor vi ankommer til 
vores hotel i kurbyen Bad Bevensen sidst på eftermiddagen. Der bliver god 
tid til at få os ordentligt indkvarteret, inden vi sætter os til bords til 
middagen på vores dejlige hotel. 
 
Torsdag, fredag og lørdag. 

Vi får tre hele dage, hvor vi kan lære 
området bedre at kende og besøge nogle af 
områdets spændende steder. 
Vores egen by, Bad Bevensen, er en rigtig 
kurby med helsegivende bade såvel 
indendørs som udendørs. Måske er det 
nok de indendørs aktiviteter, der er størst 
søgning på i denne periode. 
Vi skal bruge nogle timer i områdets 
”hovedstad”. Den kaldes Hanse- og 
Saltstad Lüneburg, og bærer tydeligt præg 

af den rigdom, der blev tilført af saltet op gennem middelalderen. Mange 
spændende bindingsværkshuse i flere etager ses i bybilledet.  
 
Men Lüneburg er ligeledes en moderne handelsby og selvfølgelig også en 
rigtig juleby med flere julemarkeder, fristende julespecialiteter, spændende 
gaveideer og fantasifuld udsmykning. 

Bussen kører endvidere en tur 
gennem området Naturpark 
Lüneburger Heide med de 
fantastiske landskaber. Det er 
Vesteuropas største samlede 
hede område. 
Vi skal besøge verdens 
smukkeste banegård i Uelzen. 
Den er også kaldt 
”Hundertwasser-Bahnhof”. 
Den kendte arkitekt og maler 

Hundertwasser har sørget for en fantastisk udsmykning med et utraditionelt 
farvevalg til et af de allersidste værker, han udførte. 
Desuden skal vi besøge den meget kendte by, Celle, med historisk 
betydning for det danske 
kongehus. Det var her på 
slotte Caroline Mathilde, 
Christian den 7’s dronning, 
levede de sidste tre år af sit 
unge liv i tvungen 
landflygtighed. Dette efter 
det hemmelige forhold til 
kongens læge Struense. 
Men i disse dage kan man i 
stedet nyde tyskernes måde 
at holde julemarked på. I 
byen med de mange bindingsværkshuse kan man finde juleboder med alt, 
hvad hjertet begærer. Man kan købe mange forskellige juleting, samt ikke 
mindst få stillet såvel tørst som sin sult.  
 
Søndag, den 05. December 2021 
Efter nogle dejlige dage i hedelandskabet bevæger vi os mod Danmark igen. 
Vi kører turen gennem den meget anderledes natur omkring Elben. Elben 
har sit udspring i Tjekkiet og efter ca. 1.100 km løber den ud i Nordsøen 
ved Cuxhaven på højde med Hamburg. Vi ser trafikken på floden og får et 
indtryk af de store sluseværker. Vi passerer også Hamburg, hvor vi fra 
bussen kan se på en del af det voldsomt store havneområde, der er bygget 
op omkring Elben. Så går det også mod grænsen og hjemad til Danmark. 


