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Dag 1 – Afrejse (A)
Om morgenen afgang fra Danmark og 
ankomst til den flotte gamle by Celle 
sidst på dagen med Slottet, hvor dron-
ning Caroline Mathilde, der var gift 

med kong Frederik VII, og utro med 
kongens livlæge Struense boede et par 
år indtil hendes alt for tidlige død. 

Vi får tid til at se den gamle bydel i Cel-
le og slottet inden vi spiser middag på 
vores hotel i Celle.

Dag 2 – Aspargesmuseet i Nien-
burg og Hannover  (M, A)
Vi starter dagen efter morgenmad på 
hotellet med at køre til Nienburg, hvor 

vi skal besøge aspargesmuseet. På mu-
seet i den lille by Nienburg ca. 1 times 
kørsel vest for Celle kan vi se historien 
om aspargesdyrkning, samt instrumen-
ter, der er udviklet til aspargesdyrkning 
og tilberedning af asparges. Ca. 20% af 
hele den tyske aspargesproduktion fin-
der sted i delstaten Niedersachsen – og 
vi er netop på tur i aspargessæsonen, 
der ligger fra slutningen af april og til 
hen i afslutningen af juni. 

Efter besøget kører vi til Hannover, 
hvor vi i den centrale del af bymidten 
vil aflægge et besøg på rådhuset, der 
bl.a. indeholder modeller over hvordan 
Hannover så ud i ”gamle” dage, efter 
bombningerne af byen under 2. Ver-
denskrig hvor kun en bygning stod hel 
tilbage – nemlig byens observatorium. 
Og endelig modellen af den genopbyg-
gede by efter afslutningen af krigen.  

Der vil blive tid til også på egen hånd 
at udforske bymidten og måske besøge 
det hyggelige marked med de mange 
sjove spisesteder. Sidst på eftermid-
dagen kører vi tilbage til vores hotel i 
Celle, hvor vi måske kan nyde en dejlig 

asparges middag. 

Dag 3 - Lüneburg (M, A)
Efter morgenmaden pakker vi bussen 
og kører til Lüneburg, hvor vi skal be-
søge den gamle bydel med den cen-
trale plads i byen ”Am Sande”, der er 
en blanding af et aflangt stort torv og 
en bred boulevard med de mange ka-
rakteristiske skæve, men smukke byg-
ninger. 

Am Stint er også en hyggelig del af by-
midten med sine mange knejper – og så 
er der naturligvis kirkerne St. Nikolai, 
St. Michaelis og St. Johannis. 

Lüneburg har været centrum for salt-
produktion og den underjordiske sø 
under bymidten er skyld i, at husene er 
sunket lidt og er blevet skæve. Saltet 
er blevet transporteret med skibe på 
floden Ilmenau op til Lübeck, hvor det 
er blevet lastet på skibe ud i den store 
verden. Salt var en gylden forretning 
i gamle dage og Lüneburg og Lübeck 
høstede stor rigdom på saltet og pro-
duktionen varede ved indtil langt op i 
1900-tallet. Afgang til vores nye over-

I starten af maj måned bliver de første friske asparges høstet. På denne tur smager vi den dejlige 

elfenbensgrøntsag og opleve det område, hvor den findes allerbedst. Der bliver også masser af 

anledning til kulturelle oplevelser, når vi oplever byer som Celle, Hannover, Lüneburg, Wismar og 

Nienburg.

CELLE OG ASPARGESRUTEN

• Unik rejse - kun hos Ans Rejser

• Inkl. halvpension

• Alle entreer inklusiv

• Masser af asparges

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Celle

5 dage 
kun  

kr. 4.295
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natningshotel i Hamburg sidst på efter-
middagen.

Dag 4 –  Wismar og Schwerin (M, A)
Efter morgenmaden drager vi til Wi-
smar. Byen med tysklands største torv 
og markedsplads og de mange kirker.  
De karakteristiske gavlhuse præger og 
omkranser den enorme markedsplads 
med et areal på 10.000m2. Byen var 
svensk i perioden 1648-1803. I et af de 
smukke gavlhuse, nemlig den ældste 
bygning, ligger restaurant Alter Schwe-
de i nr. 22. I dag en populær restaurant, 
hvor maden er lige så god og solid som 
bygningen den ligger i. 

Af byens 3 store kirker er Nikolaikirche 
den eneste, der slap helskindet fra 
bombardementerne under 2. Verdens-
krig. Vi gør et kort ophold i byen og 
drager derefter til Schwerin, der er 
hovedstad i delstaten Mecklenburg-
Vorpommern. Vi skal besøge Schloss 
Schwerin, der skyder frem som et fata-
morgana, så snart vi nærmer os dette 
pragtværk af et slot, der ligger på en 
lille slotsø. Der vil være mulighed for 
at besøge slotsmuseet og se de loka-
ler, hvor kong Christian den X´s hustru 
dronning Alexandrine og dronning 
Margrethes farmor, voksede op. Slottet 
var fra 1160-1918 residens for Mecklen-
burg-Schwerins storhertuger – bortset 
fra årene 1764-1837. Efter den tyske 
genforening i 1990 er den ene halvdel 

af slottet blevet indrettet som sæde 
for landdagen/parlamentet i delstaten 
Mecklenburg-Vorpommern. 

Efter besøget på slottet går vi op i den 
gamle bydel, hvor der vil være tid til 
frokost og besigtigelse af den gamle 
bydel inden vi drager videre sidst på ef-
termiddagen til vores hotel i Hamburg.

Dag 5 - Wezendorf og hjemrejse 
(M, F)
Hof Oelkers har en omfattende aspar-
gesproduktion og indehaves af Bernd 

Oelkers. Vi skal besøge gården og høre 
om kulturerne og aspargesproduktion. 
Bernd´s datter Angela vil lede os gen-
nem en spændende fortælling. 

Efterfølgende vil vi få serveret en 
spændende 3-retters frokost domine-
ret af de fantastiske tyske asparges. 
Efter opholdet her – og inden vi sætter 
kursen mod Danmark, vil der være mu-
lighed for at købe asparges med hjem. 
Der vil naturligvis blive gjort holdt ved 
grænsen for indkøb.

Celle

 04.05. - 08.05.20 5 dage 4.295

 AFGANG VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad
• 1 x frokost
• 4 x aftensmad
• Al transport og udflugter ifølge 

program (inkl. alle entreer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter og bidrag til Rejse-

garantifonden

Valuta 
Euro

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 750
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Tryp By Wyndham Celle 3***
Under opholdet i Celle bor vi på Tryp 
By Wyndham Celle. Alle værelser er 
moderne indrettet med bad/toilet, te-
lefon hårtørrer og TV. Adgang til gra-
tis sauna. Derudover er der restaurant, 
24-timers lobby bar og WIFI.

Se mere om hotellet på: 
www.melia.com/en/hotels/germany/
celle/home.htm


