… fortsætter fra forsiden
Det er ikke kun chokolade og dåseøl, som er billigere i Tyskland. Det er rejserne også
Faktisk er der op til 60% at spare, hvis du flyver fra Hamburg i stedet for Billund eller Kastrup,
og booker gennem Eurosun. Det firma har vi selv benyttet i mange år, og kan anbefales.
I den forbindelse skal vi lige gøre opmærksom på, at kommer du fra Nykøbing Falster eller
Sjælland, så tager det kun 45 min. med overfarten Rødby-Puttgarden eller i alt 3 timer og 20
min. til Hamburg Lufthavn fra Rødby. Hamburg Lufthavn ligger 150 km fra Puttgarden.
Start med at spare de første euro
Vi mener, at der er mange gode grunde til at købe direkte i Tyskland og ikke gennem et ekstra
led som eksempelvis et dansk bureau. Hvorfor det er en god idé at købe samme sted som os,
kan du læse mere om ved at gå ind under fanebladet ”Book rejse”. Her starter du med at
spare de første euro.
Vores erfaring
Vi har mange års erfaring. Vores første rejse fra Hamburg løb af stablen for over 30 år siden.
Dengang var det faktisk ikke billigere at rejse fra Hamburg - snarere tværtimod, men udvalget
af destinationer og hoteller fra Hamburg var også meget større dengang.
Hvad sparet er tjent
På hjemturen kan du spare yderligere ved at købe i grænsekiosker.
Hvorfor er det billigere at flyve fra Hamburg?
1. Tyskerne kan købe et langt større antal hotelværelser end danske bureauer.
2. Konstant priskrig mellem ca. 70 forskellige bureauer
3. Danskerne og tyskerne holder ikke industriferie i samme perioder
Charter-rejsende skriver til os
Marie H. fra Nordborg:
"Jeg er meget begejstret for at flyve fra Hamburg. Vi har været afsted tre gange, og hver
tredje gang er faktisk en gratis ferie, da vi sparer mellem 20% og 50% hver gang".
Heidi fra Padborg:
"Fra Danmark er der direkte togforbindelser til Hamburgs Hovedbanegård, og derfra kommer
du direkte til lufthavnsterminalerne med S-tog eller lufthavnsbussen. Bussen holder ved
hovedbanens indgang og kører hver 10. minut. Det du betaler for tog, slipper du for i
parkeringsudgifter. Nogle gange kan man også finde rejser, hvor togrejsen til og fra Hamburgs
lufthavn er med i prisen".

Lise fra Sønderborg:
”Vi har fulgt Jeres opskrift nøje. Vi har altid boet på samme hotel på Tenerifa, så stor var
overraskelsen, da vi fandt frem til prisen fra Hamburg. Besparelsen var på intet mindre end
6.251 kr. for 14 dage, og så fik vi endda Halvpension Plus på hotellet. Fra Billund kun
morgenmad.”

Flere spørgsmål?
Book rejse gennem Eurosun

