
29. august 2018 

 
Kunsttur  

4. – 7. oktober 2018 
 

SAS Art Club tilbyder nu medlemmerne en spæn-

dende tur til Hamborg. Hamborg er den næststørste 

by i Tyskland efter Berlin og den ottende største by i 

Europa. Selve byen har et indbyggertal på 1,8 mio., 

metropolen Hamborg har i alt 5,3 mio. indbyggere. 

Hamborgs historie begynder med opførelsen af bor-

gen Hammaburg i starten af 700-tallet på floden El-

ben og søen Alsteren. Borgen blev beordret bygget 

af kejser Karl den Store som forsvar mod vikinger fra 

nord og slaver fra øst. Borgen blev ødelagt og gen-

opbygget mange gange inden for de følgende år-

hundreder, bl. a. hærgede vikinger under den danske 

kong Erik området og ødelagde i 845 byen.  

I dag er Hamborg en by fuld af oplevelser og seværdigheder. Hamborg har ikke kun den andenstørste havn 

i Europa, men kan også prale med at være den største by i Europa, som ikke er en hovedstad. 

Torsdag 
4. oktober   

Ankomst med direkte fly CPH-HAM med SAS eller med tog.  
Vi skal bo midt i byen på Crown Plaza Hotel, Graumannsweg 10, D-22087 Hamburg, tlf. 0049 40228060. Efter-
middagen er til fri disposition, så der er mulighed for at lære byens pulserende cafeliv at kende.   
Der er drinks i ”hjemmebaren” inden spisetid. Der er ikke middag i arrangementet denne aften, men for de 
interesserede finder vi et sted at spise og deler regningen. 

Fredag 5. 
oktober 

Vi starter dagen med et besøg på et af byens største museer Kunsthalle Hamburg. Museet rummer en fantastisk 
malerisamling fra det 19. århundrede med værker af bl. a. Max Liebermann, og Philipp Otto Runge. Museet har 
også masser af fremragende moderne kunst fx Pablo Picasso og Paul Klee. Vi får en guidet omvisning. 
Efter frokost er der havnerundfart, hvor vi ser pakhuskvarteret, Hafen City og de utallige broer over Elben.  
Drinks i hjemmebaren og fælles middag om aftenen. 

Lørdag 6. 
oktober 

Vi starter dagen med et besøg i Wunderland Miniatur, der er verdens største modeljernbaneudstilling med en 
mio. besøgende om året. Det er måske ikke kunst, men et imponerende kulturelt indslag. 
Om eftermiddagen tager vi til Hamborgs nye koncerthus fra 2017. Huset er tegnet af de schweiziske arkitekter 
Herzog & de Meuron. Vi skal se den futuristiske arkitektur og opleve det fænomenale udsyn over byen og havnen. 
Drinks i hjemmebaren og fælles middag om aftenen. 

Søndag 
7. oktober 

Til fri disposition. Hjemrejse direkte til CPH med SAS eller tog. 

 

Prisen for turen er 3.735 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Eneværelsestillæg 1.400 kr. Prisen dækker 

tre overnatninger, morgenmad, entreer, og to fælles middage (drikkevarer inkl.). Der rejses på egne bil-

letter. Tilmelding senest den 19. september 2018. 

 

Venlig hilsen 
Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14  Ulrik Weng, tlf. 22 13 31 34 

Erik.Andersen2@outlook.com bwanna595@gmail.com 

 

 

 

Ved afbestilling efter tilmeldingsfristen opkræ-

ver vi eventuelle udgifter, der er forbundet med 

frameldingen (fx første nat på hotel) eller mini-

mum et afbestillingsgebyr på 200 kr. 

Tilmelding til Hamborg turen 4.-7. oktober 2018. sendes til Erik.Andersen2@outlook.com eller pr. post 

til Erik Andersen, Amager Strandvej 110 B, 13. th., 2300 København S. 
Navn Personalenummer Forventer at rejse med 

  Fly      Tog 

Ægtefælle/sambo E-mail 

Telefon arbejde Telefon privat Værelsestype 

  Dobbelt        Enkelt 

Rygerværelse 

  Nej      Ja 

Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 19. september 2018. 

mailto:Erik.Andersen2@

