
Turen byder på en ganske særlig oplevelse. Vi skal på rundtur i Mil-
lionbyen Hamborg og besøge den berømte Airbus Fabrik, som har ca. 
16.000 ansatte og samler nogle af de mest kendte fly. Det er et stor-
slået syn, og vi kommer ganske tæt på. Det er dog ikke kun fabrikken, 
som vi skal se, da vi tager på guided rundtur i Hamborg. Her finder 
vi hyggelige gader, flot arkitektur, en spændende og moderniseret 
havnefront, fantastiske shoppe-muligheder og små kanaler, som løber 
igennem bybilledet. I Hamborg blandes det moderne med det multi-
kulturelle. En fantastisk by med mange skjulte perler. 

Oplev Airbus-fabrikken 
og Hamborg 

Afrejse den 9. august – 2 dages busrejse



 

Dag 1
Efter sidste opsamling nyder vi en kop 
kaffe og rundstykke, imens turen fort-
sætter sydover. Vi holder passende 
pauser inden ankomsten til Hamborg. 
Ved ankomsten tager vi på en byrund-
tur i bussen og ser mange af de kendte 
steder og bygninger mens vi hører hi-
storien om de forskellige seværdighe-
der. Vi gør stop ved den spændende 
modeljernbaneudstilling i Miniatur 
Wunderland. Vi har fælles indgang i 
Wunderland, hvor vi finder tre etager 
med mere end 1300m2 miniaturemo-
deller fra hele verden.
Sidst på eftermiddagen kører vi til vo-
res 3-stjernede hotel og nyder en fæl-
les middag. 

Dag 2
Efter morgenmaden forlader vi hotellet 
og kører vi til Airbusfabrikken i Finken-
verder. Her skal vi gennem check-in, 
hvorefter vi kører ind i området med 
vores rundvisere. Fabriksarealet er på 
størrelse med 500 fodboldbaner og 
der arbejder a. 16.000 mennesker på 
fabrikken. Airbusfabrikken kalder de 
et ’endmontage’ og det er samler ma-
skinerne, men de fremstiller ikke kom-

ponenter. Turen tager ca. tre timer og 
vi starter med at se en film i en be-
søgspavillon. Herefter går vi rundt på 
fabrikken, hvor vi ser struktur-og slut-
montage på nogle af de forskellige 
maskiner, som A318 / A319 / A321. 
Fabrikken har også sin egen havn og 
landingsbane og måske får vi mulighed 
for at se en af de store Beluga trans-
portfly. Det er kæmpefly, der kommer 
med en halvfærdig flykrop – altså ’en 
flyver i en flyver’.
Efter den store oplevelse forlader vi 
Hamborg og kører nordpå. Hvis tiden 
tillader det, gør et vi et stop ved græn-
sen, hvor der vil være mulighed for at 
handle.  

Pris pr. person
I delt dobbeltværelse  .. ..  Kr.  1.995
Tillæg for eneværelse .. ..  Kr.  255
Tillæg for fast busplads  ..  Kr.  50
Afbestillingsforsikring: 6%

Med i prisen
Kørsel i 4-stjernet bus
Overfart Rødby–Puttgarden t/r
Kaffe + rundstykke (udturen)
1 x overnatning med morgenmad
1 x middag 
1 x besøg på Airbus (engelsk)
1 x rundtur i Hamborg
1 x entre Wunderland
Alle udflugter i henh. til program 
Dansk rejseleder

Turen er ikke velegnet for gang-
besværede

Fast plads kan tilkøbes

PS! Oplys fødselsdato og føde-
sted ved bestilling

Opsamling
Kl. 6.30 – Tåstrup Station
Hjemkomst ca. kl. 21.00 – (dag 2)

GIBA Travel forbeholder sig ret til 
mindre ændringer i programmet i 
forhold til de forskellige arrange-
menter og opsamlingstiden

Bestilling:
FOF Københavns Omegn
Parkvej 6, 2 sal
2630 Taastrup
Tlf.: 4399 9011
 
Tekn. arrangør

Torvet 3, 1 – 5750 Ringe
Tlf: +45 91 52 60 62

Mail: giba@gibatravel.dk


