
 

 

3-dages tur til Hamborg med DSUK-LF 
Danske Sømands- og Udlandskirkers Lolland-Falster afdeling arrangerer en 3-

dages tur til Hamborg fra torsdag den 22. september til og med søndag den 25. 

september 2022. 
 

Programmet omfatter bl. a.: 

• Torsdag: Ankomst til hotellet. Evt. besøg i St. Michaelis kirke (”Michel”). Denne 

store barokkirke er et af Hamborgs vartegn og ligger ganske tæt på vores hotel. 

Aftensmad på en restaurant. 

• Fredag: Bustur gennem Altona med bl. a. villaer af den danske arkitekt C. F. 

Hansen (1756-1845) og besøg i Kirche der Stille, ”stilhedens kirke”, i Altona . 

Videre med bussen til Glückstadt, grundlagt af kong Christian IV. På tilbagevejen 

aftensmad i restaurant Schulauer Fährhaus ved Willkomm Höft, hvor skibe 

bydes velkommen med nationalmelodier.  

• Lørdag: Dagen til fri rådighed og/eller små udflugter i grupper. Om aftenen 

sejltur med udflugtsskib i havnen og på Elben med spisning om bord, hvis muligt, 

ellers på restaurant efter turen. 

• Søndag: Gudstjeneste i den danske sømandskirke, Benediktekirken, ved kirkens 

præst Sune Haubek. Mulighed for at give en gave til kirken. Herefter hjemrejse 

med hjemkomst ca. kl. 18. 

 

Turen køres af Skørringe Turistbusser. Afrejse torsdag den 22. september kl. 13 fra 

Cementen i Nykøbing F. og 13,30 fra Torvet i Maribo. Evt. opsamling andre steder på 

ruten kan aftales. Afgang fra Rødbyhavn ca. 14. Ankomst ca. 18.00. 

Hotellet er Motel One Hamburg am Michel, hvor der serveres morgenmad. Aftensmad er med i prisen, men 

indtages på en restaurant. Frokost betaler man selv. 

Turens pris er 4095 kr. pr. person i dobbeltværelse. 

Enkeltværelsestillæg 750 kr. Prisen gælder ved 30 tilmeldinger.  

Tilmelding sker til undertegnede på tlf. 24 96 85 65 eller mail: 

ncr@mail.dk og ved samtidig indbetaling af depositum 1000 kr. pr. 

person til Skørringe Rejser, reg. nr. 2485 kontonr.: 6275870690. 

Restbeløbet betales senest 15. juli 2022. Skriv ”Hamborg DSUK” samt 

navn og kontaktoplysninger ved indbetalingen.  

Husk pas og det blå sygesikringsbevis – og kontanter (Euro); det er 

stadig kun få steder, man kan betale med kort. Mange har en 

afbestillings- og rejseforsikring i forvejen, men har man ikke en sådan, 

bør den afgjort tegnes.  

 

På DSUK-LF’s vegne 

Nils C. Roland, formand 

Benediktekirkens tårn 

Udsigt fra et af hotelværelserne mod "Michel" 


