
 

 
 
       
 

 
 

 

 
 
 

 



 Mandag den 29.8. 
Afrejse fra Horsens kl. 07.30. Mødetid: kl. 07.00. Mødested: Forum, 
Langmarksvej 53, Horsens. 
Efter ca. 1 times kørsel mod Hamburg serveres kaffe og rundstykker.  
Inden ankomst til Hamburg spiser vi medbragt sandwich (frokost). 
 
Ved ankomst til Hamburg en kort introduktionstur i bussen og derefter 
indkvartering på hotellet. www.ruby-hotels.com 
 
Efter indkvartering kan vi gå til den gamle bydel, hvor det er muligt at 
besøge rådhuset, Bucerius Kunstforum, Alter Wall 12, som er åben 
mandag (meget anerkendt privat samling med skiftende udstillinger), gå 
strøgtur eller gå på café, eller blot slappe af på hotellet efter turen til 
Hamburg. Retur til hotellet på egen hånd.  
 
Kl. 19.00: Fælles spisning om aftenen på restaurant Brauhaus Joh. 
Albrecht i nærheden af vores hotel. Vi går derhen. 
 
Tirsdag den 30.8. 
Kl. 09.00: Bytur i bussen med dansktalende guide. Afgang fra hotellet. 
En kombineret byrundtur som omfatter både den indre by, havnen med 
Reeperbahn, St. Pauli Landungsbrücken, havnecityen med 
Speicherstadt, Chilehaus, Alster ( Binnenalster og Außenalster), den 
danske bydel Altona og - hvis vejret tillader det - en tur ud til 
terminalerne og over Köhlbrandbrücken.  
 
Kl. 13.00: Vi afslutter turen med fælles frokost på restaurant 
Heimathafen tæt ved Elbphilharmonien, som vi skal besøge sammen 
med vores guide efter frokost.  
 
Kl. 15.00: Besøg på udsigtsplatformen Plaza i Elbphilharmonien, hvorfra 
vi i 37 meters højde får et fint udsyn over havneområdet. Vi kan ikke 
komme ind i bygningens koncertsale mv. Men på Plaza får vi et ganske 
godt indtryk af det flotte bygningsværk. Efter besøget kører bussen os 
tilbage til hotellet.  Aften til egen disposition.   
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Onsdag den 31.8.  
Kl. 09.30: Om formiddagen kører vi med bussen til Hamburger 
Kunsthalle, som rummer europæisk kunst gennem næsten otte 
århundreder fra middelalderen til nutiden og er en af de største 
offentlige kunstsamlinger i Tyskland. 
https://www.hamburg.de/hamburger-kunsthalle/. Man kan vælge at 
spise egen frokost på en af de to cafeer på museet eller finde et 
frokoststed i byen. 
Kl. 14.00: Bussen henter os ved Hamburger Kunsthalle, og vi kører på 
rundtur med dansktalende guide i den enorme containerhavn, en 
meget betydningsfuld side af Hamburg.  
Kl.16.00: Som supplement til busturen ser vi nu Hamburg fra søsiden på 
en sejltur på Elben, hvor vi oplever Speicherstadt, forhavnen, forbi 
Elbphilharmonien samt Blohm & Voss dokkerne. Bussen kører tilbage til 
hotellet. 
 
Kl. 19.00: Fælles spisning om aftenen på restaurant Das Feuerschiff ved 
havnen. 

Torsdag den 1.9. 
Vi forlader hotellet senest kl. 11.00. Bussen kører os til Miniature 
Wunderland, som er verdens største modeljernbane. 
https://www.miniatur-wunderland.de/.  
Mulighed for frokost på stedet.  
Kl. 15.00: Hjemkørsel fra hotellet begynder. 

https://www.hamburg.de/hamburger-kunsthalle/
https://www.hamburg.de/hamburger-kunsthalle/


Pris: 4.675 kr. for medlemmer og 4.875 kr. for ikke-medlemmer. 
Inkluderer: Bustransport fra/til Horsens, hotel med morgenmad, 2 x 
frokost (sandwich 1. dag, frokost i Hamborg 2. dag), 2 x aftensmad (1. 
og 3. dag), guidet byrundtur i bussen med dansktalende guide, guidet 
rundtur i bussen i containerhavnen med dansktalende guide, sejltur på 
Elben, entré til Miniature Wunderland, Hamburger Kunsthalle og guidet 
besøg til udsigtsplatformen Plaza i Elbphilharmonien. Desuden 
bustransport i det omfang, som køre-/hviletidsbestemmelserne tillader, 
og som det måtte ønskes, samt 100 kr. til Horsens Kunstforening.  
Tillæg for enkeltværelse: 985 kr.  
Ikke inkluderet: Drikkevarer til måltider. 
 

Vores hotel: www.ruby-hotels.com  
Programmet er udarbejdet i samarbejde med Horsens 

Kunstforening og Mikkeltours 
Betaling: Depositum 500 kr. pr. prs. 10.3.2022 – restbeløb 1.6.2022. 

 
Tilmelding: 

Jytte Helbo, email: jyttehelbo@vip.cybercity.dk 
Tlf. 26 22 28 81 

 
www.mikkeltours.dk  
erik.mikkelsen@mikkeltours.dk  

Tlf. 51300694. 
Stakhaven 8, 4070 Kr. Hyllinge,  
Rejsegarantinr: 2383 
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