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JULEMARKED RÜDESHEIM            07.12-10.12 

 

Adventstiden er en kjekk tid i Tyskland. Julemarked-Weinachtsmarkt i 

Rüdesheim med kunsthåndverk, julepynt, mat og drikke er en opplevelse, dette 

er et av de fineste  største markedene i Tyskland. Hele byen er julepyntet. Her 

kommer man garantert i julestemning. 

DAG 1 

Reiseleder fra Boreal reiser møter på Stavanger Lufthavn Sola til avtalt tid. 

Innsjekk og avreise, flytider og hvilken flyplass kommer. Etter landing henter vi 

bagasje og går vi ut til buss som kjører oss til Rüdesheim. Innsjekk ved Central 

hotel Ringhotel Rüdesheim midt i sentrum. Vi gjør oss kjent i byen sammen med 

reiseleder. Julemarkedet finnes  i flere gater; Rhinenstrasse, Drosselgasse, 

Oberstrasse og Markedsplassen. Her opplever vi en unik stemning. På 

Markedsplassen finner vi også Tysklands største Julekrybbe. Middag på hotellet. 

DAG 2 

Etter frokost spaserer vi til en lokal vinbonde hvor det blir vinsmaking av flere 

vinsorter. Svevebanen er julepyntet og det anbefales å ta en tur. Den fører opp 

til Niederwald Denkmal, monumentet er 30 meter høyt, og symboliserer seier i 

den fransk-tyske krig 1870-1871. Herfra toppen er det en fantastisk utsikt over 

Rhinens bredder og vinmarker så langt vi kan se. Ettermiddag og kveld bruker vi 

på Julemarkedet og vi finner og et passende sted å spise middag. 

DAG 3 

Formiddagen til egen disposisjon. I ettermiddag drar vi på Adventstur på elva 

Rhinen. Vi setter oss godt til rette på båten og underveis blir det servering av 

kaffe og kaker. Vel tilbake i Rüdesheim har vi tid og middag  på egenhånd. 

DAG 4 

Frokost  og utsjekk fra hotellet. Buss henter  og kjører til  flyplass, Innsjekk og 

avreise, flytider og hvilken avreiseflyplass kommer. Vi ankommer Stavanger 

Lufthavn Sola. 

REISEFAKTA - FLY 

DATO: 07.12. – 10.12. 

PRIS: KOMMER 
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INKLUDERT 

Reiseleder fra Boreal Reiser 

Flyreisen tur/retur 

Bussreisen flyplass-hotell tur/retur 

3 overnattinger ved Central hotel Ringhotel Rüdesheim i dobbeltrom 

3 frokost 

1middag 1.kveld  

Vinsmaking  

1 båttur-adventtur på Rhinen inkl. kaffe og kake 

 

IKKE INKLUDERT 

Enkeltrom:kr ,- (3netter) 

4 lunsjer  

1 middag2. og 3.kveld 

Drikke til måltider 

Tur med Svevebanen 
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