
 
 

 Följ med oss till Oktoberfesten ”Bremer 

Freimarkt” i Bremen, 4-dagars resa  
   

Avresa torsdag 28 oktober 2021 
 

Välkommen till Tysklands närmaste Oktoberfest, i hansestaden Bremen ca 11 mil söder om 

Hamburg. Vi åker hit under ”Bremens femte årstid”, så kallas den stora folkfesten ”Bremer 

Freimarkt” -  Oktoberfesten. Under en tre-veckors period slår man upp det stora bayerska öltältet på 

Burgerweide och vi har vald att åka hit avslutningshelgen. Hela staden doftar av exotiska kryddor, 

flottyrkokta kakor och grillad korv. Följ med oss och upplev tysk feststämning när den är som bäst! 
 

Torsdag 28/10: På väg mot Bremen och Oktoberfesten 

Vår bussresa med en av Gothia Buss fina bussar avgår från Drottningtorget vid Posthotellet kl. 07.00 

(samling senast kl. 06.50) med Peder Nyman och Dick Andreasson som chaufförer. Vi hämtar även 

vid färjeläget på Saltholmen kl. 07.25 (korr. med färjan från Södra Skärgården som är inne kl. 07.21) 

och Frölunda Torg, gaveln vid Resecentrum kl. 07.40. På färjan från Helsingborg till Helsingör får vi 

en liten bensträckare innan vi kör vidare söderut mot Rødby och tar färjan till Puttgarden i Tyskland. 

Färjan tar 45 minuter och vi får här tid att äta lunch på egen hand ombord. I Puttgarden kör vi av färjan 

och åker till Heiligenhafen för att handla lite färdkost hos Fleggaard eller Calle. Därefter bär det av 

direkt till Bremen dit vi anländer vid 18.30-tiden och checkar in på det förstklassiga hotellet Courtyard 

by Marriott mitt i centrum, bara ett par hundra meter från Bremer Freimarkt! Många längtar säkerligen 

till en god öl och en schnitzel efter ankomst. I området runt hotellet och på Oktoberfest-området finns 

många trevliga restauranger.   

Hotellets webbadress: www.marriott.com/hotels/travel/brecy-courtyard-bremen  
 

    
Bremer Freimarkt – Burgerweide – ligger nära hotellet mitt i centrala Bremen 
 

Fredag och lördag:  Vi njuter av Bremen och Bremer Freimarkt 

Frukost på vårt hotell varje morgon. I två dagar får vi nu strosa runt i staden, besöka varuhus, ta en 

kopp kaffe eller en kall öl, besöka restauranger och inte minst njuta av folklivet på den stora 

Oktoberfesten. Passa på att boka bord i öltälten om du vill avnjuta kvällarna här! För mera information 

om vad som händer på Oktoberfesten – gå in på www.freimarkt.de  
 

Söndag 31/10: Hemåt igen efter en trevlig långhelg 

Efter frukost måste vi tyvärr lämna Bremen för denna gång. Bussen avgår från hotellet kl. 09.00. Vi 

åker nu direkt till Puttgarden och stannar till för inköp i Border Shop, en stor butik med sortiment av 

öl, vin och annan stark dryck, vatten, läsk, godis, leksaker, elektronik etc. Därefter kör vi ombord på 

färjan som tar oss tillbaka till Rødby. Ombord har vi möjlighet att äta lunch på egen hand. Resan går 

nu norrut mot Kastrup och över Öresundsbron. Längs vägen tar vi ett par pauser och med en rejäl paus 

på Rasta Hallandsåsen är vi tillbaka i Göteborg igen vid 22-tiden efter en trevlig resa i ölets tecken.   

 

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/brecy-courtyard-bremen
http://www.freimarkt.de/


 
 

Courtyard by Marriott Hotel Bremen håller 4-stjärnig klass
 

PRIS: 3 990 kr   (Enkelrumstillägg: 1 290 kr) 
I priset ingår: 

- Hela rundresan enligt resebeskrivningen med modern turistbuss från Gothia Buss Göteborg 

- Färja Helsingborg-Helsingör på utresan. färjan Rødby-Puttgarden t/r. Öresundsbron på hemresan. 

- Tre övernattningar i dubbelrum på förstklassiga Courtyard by Marriott Hotel Bremen inkl. frukost 

- Inköpspaus i Heiligenhafen på nerresan och på Border Shop i Puttgarden på hemresan 

- EU-moms (resemoms) 
 

Du anmäler dig till :   

Anders Lien, Komfort Resor   Tel 031-41 12 00   Mejl:  anders@komfortresor.se  

Peder Nyman, busschaufför, Tel  0705-24 42 11  Mejl  peder.nyman@gothiabuss.se 

Alla resenärer ombes lämna sin mejladress. Via mejl får alla en bekräftelse från Komfort Resor när den 

första anmälan görs. Anmälan är preliminär. Kan alla få ett vaccin senast i juli kommer vi kolla att alla 

anmälda vill stå kvar på listan senast 31 juli då vi kommer ta ställning till om resorna kan bli av eller ej. 

Först därefter bekräftar man sin anmälan vid att betala anmälningsavgift på 1 000 kr. 
 

Betalning: 

Anmälningsavgiften betalas till Komfort Resor, bankgiro 340-5347 senast 13 augusti (faktura mejlas i 

början av augusti). För bokningar efter 13 augusti betalas anmälningsavgift senast 10 dagar efter att 

man har anmält sig. Slutlikvid för resan betalas senast måndag 27 september. Faktura mejlas ca tre 

veckor innan. 
 

Researrangör:   
Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti vid kammarkollegiet.  

www.komfortresor.se  och  www.kammarkollegiet.se/resegarantier  
 

Avbeställningsskydd: 

Komfort Resor erbjuder inget avbeställningsskydd. Detta har de allra flesta ändå via sin hemförsäkring 

eller via sitt bankkort (Visa eller Master Card). Använd ditt konto som är knutet till ditt betalkort, så 

finns ett avbeställningsskydd inklusive hos de flesta svenska banker. 
 

Övrigt: 

Om någon behöver göra ett sjukvårdsbesök under resan underlättas detta mycket av medtagande av 

EU-kort som du beställer gratis från Försäkringskassan. Rekommenderas varmt!  Och glöm ej passet! 

 

        Välkomna till höstens trevliga weekendresa! 

 

 

     
   Kapplandsgatan 10,    414 78 Göteborg    Tel 031 41 12 00 

www.komfortresor.se  
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