
Program Lørdag:
Kl. 09.00 Afgang fra Haderslev, p-plads v/Menu, Bredgade.
Kl. 10.30 Forventet ankomst Schleswig og umiddelbart herefter dansk- 
 guidet byrundtur, som varer ca 2 timer.
Kl. 13.00 Frokost på Brauerei Lucifer, inklusiv lille bryggeri-rundvisning 
 og smagning af to stk. øl.
 Resten af eftermiddagen kan bruges på egen hånd.
Kl. 19.00 Aftensmad på restaurant Gleis9 v/hotellet, hvor vi møder 
 med rensede negle, pressede strømper og pudsede sko. 
 Efter spisning vil der være rig lejlighed til at inspicere 
 værtshusmiljøet i byen.
 

Program søndag:     
Kl. 07.00-10.00    Morgenmad på hotellet og check ud.
Kl. 11.00 Besøg Gottorp Slot med dansk talende guide.
  Gottorp slot i det smukke Slesvig inviterer sine besøgende  

med på en fascinerende tidsrejse. Den tidligere residens for 
 hertugerne af Slesvig-Holsten-Gottorp huser både  
 Archäologisches Landes-museum og Landesmuseum für  
 Kunst- und Kulturgeschichte. I den tilhørende barokhave kan  
 de besøgende se Gottorps kæmpeglobus indefra. Endvidere  
 er slottet vært for mange kulturelle arrangementer.

Kl. 13.00 Frokost på restaurant Strandrestaurant Marienbad.
Kl. 15.00 Afgang fra Schleswig.
Kl. 16.30 Forventet hjemkomst til Haderslev.

Haderslev Hånderværker- og Industriforening 
 inviterer på bustur til Schleswig 

28.-29. september 2019

Hotel Alter Kreisbahnhof***
Dette hotel ligger i en gammel togstation i Slesvig, blot 300 m fra Schlei. Det byder på ikkeryger-værelser med gratis WiFi.
De moderne værelser på Hotel Alter Kreisbahnhof blev totalrenoveret i 2012. Samtlige værelser omfatter kabel-tv og eget 
badeværelse. Der serveres en stor morgenbuffet hver dag på Alter Kreisbahnhof. Du kan desuden smage egnsretter samt  
sæsonbetonede retter i Kreisbahnhofs elegante restaurant.
Hotellet er en glimrende base for sightseeing i Slesvig, og ligger blot en kort spadseretur fra domkirken St. Peter,  
Gottorf-slottet samt fiskerlejet Holm.

Turistklassebus med bl.a. aircondition, toilet 
og køkkenfaciliteter samt DVD og musikanlæg.

Der er i alle vore busser lagt stor vægt på 
siddekomforten, således at det er  

ekstra benplads mellem stolerækkerne. Se 
mere på www.papuga.dk.

Medlemsprisen for denne tur er kr. 1.000,- pr. deltager i egenbetaling.
Drikkevarer - hvis man drikker - er for egen regning.
Det er først-til-mølle-tilmelding - der kan være 54 i bussen.
Tilmelding til Torben Nielsen på mail tn@cnaps.dk og derefter indbetaling af kr. 1.000,- pr. deltager  
på reg. 2207 konto nr. 6875 921 620 - sEnEsT dEn 24.5.19. HUSK navn ved indbetaling.
Husk du skal have en bekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding via e-mail.

Med venlig hilsen
Torben Nielsen, sekretær i HHIF

Carl Nielsen Haderslev ApS
Tlf.: 7453 0311 eller mail: tn@cnaps.dk


