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Oplev metropolen ved Elben helt eksklusivt

Velkommen i hansestaden hamborg
Hamburg, Tysklands andenstørste by, en af verdens ti største havne, har i løbet af sin over 1200
års historie udviklet sig til en pulserende erhvervs – og finansmetropol og en kultur – og
medieby med mange facetter. Men metropolen ved Elben, der gerne vil gøre indtryk af at
være hanseatisk tilbageholdende, er endnu mere: Med Hamburg Individuell opdager du en sprudlende levende, maritim og mondæn, charmerende og virkelig elskværdig verdensby.
En grøn by med vidtstrakte parker, promenader og golfbaner ;
en blå by med floder, kanaler og international søtrafik ;
en rød by med kontorhuse, Reeperbahn og livligt natteliv ;
en hvid by med købmandshuse, jugendstilvillaer og krydstogtsskibe ;
en avantgardistisk by med vejvisende arkitektur, havne-cityen og Elbphilharmonien ;
en modebevidst by med designere, modeatelier, forretninger med ædle varer, cat walks ;
en nydelsesby med stjernekokke, cocktailbarer, champagne degustationer ;
en kulturbegejstret by med statsopera, teatre, musicals, gallerier, museer.

»Det kunne hænde, at du vil komme til at fortryde det i himlen ikke at have kendt Hamborg.«
Georg Christoph Lichtenberg

H amburg Individuell kender hemmeligheden bag hvert et billede, hver en bro, hvert et bygningsværk, hver
en indfødt hamborger. Vi har påtaget os den opgave at præsentere besøgende på skræddersyede rundture for de
mangfoldige og ofte gemte facetter i den nordtyske verdensby, som dag for dag opdager sig selv på ny og samtidig præsenterer sig som værende traditionel.
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H amburg Individuell viser dig og dine gæster en inspirerende og pulserende by. Få
nogle usædvanlige og unikke indtryk. Du vil etablere, udvikle, intensivere forretningsforbindelser. Invitere partnere, begejstre og overbevise dem om dine ideer – give uforglemmelige øjeblikke, gøre varigt indtryk, forblive samtaleemne … Du kender »another boring
business dinner», der, ligegyldigt hvor omhyggeligt den er blevet arrangeret, ikke fører til
det ønskede resultat. Vi udvikler helt enestående alternativer til dig. Mange års management erfaring har lært os, at såvel forretningsforbindelser som private møder har brug for
det passende ambiente. Det kreerer vi for jer, for enhver deltagerkreds, indenfor enhver ønsket ramme, eksklusivt, hanseatisk klart, funktionelt, emotionalt, i usædvanlige omgivelser,
ved vandet eller i højere luftlag, med udsigt over verdensbyen, havnen, i en gemt historisk
vinkel – individuelt, internationelt, professionelt.
H amburg Individuell står for enestående oplevelser i metropolen ved Elben. Opdag
sammen med os et uforglemmeligt Hamborg på en unik, kulinarisk måde, med utallige
facetter.

Jeres Barbara Wilcke-Schröder
3

H amburg Individuell tilbyder firmakunder og privatpersoner en eksklusiv,
diskret, skræddersyet eventorganisation – for din anledning er vores personlige
anliggende.
Vi kender – eller finder – den ønskede ramme for:
Nationale og internationale kongresser
Bestyrelses- og generalforsamlinger
Firmaforanstaltninger & -jubilæer
Forretningsmiddager & incentives
Messebesøg
Projektafslutninger & teambuildings
Jule- og nytårs specials
Stop-over og korte besøg
Private møder og personlige festligheder
Dameprogrammer af enhver slags
»Vores produkter er så mangfoldige som verdensbyens facetter … «

»Denne absolutte overklasse mht. design, arkitektur og stil: livskvaliteten og internationaliteten gør
Hamborg til en helt særlig by.« 				
Alexandra v. Rehlingen-Prinz
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hamburg maritimt set
En sejltur på Alsteren giver hanseatisk livsfølelse. En kanotur på de små kanaler løfter sløret for
smukke villaers haver i bydelene Harvestehude, Uhlenhorst og Eppendorf. En barkassetur igennem den
fredede Speicherstadt (pakhuskvarter) tager dig med ind i Hansestadens historie. Flairet ved stranden ved
Elben vækker en mediterran livsfølelse og den kontrastfyldte kulisse af kaptajnshuse, købmandsvillaer og
skibe i i Hamborgs havn formidler verdensåbenhed. En havneekspert viser jer fragtskibe fra hele verden i
Waltershof eller den fuldautomatiske container-terminal.
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hamburg kulturelt set
Vi åbner Hamborgs storslåede gallerier og musser for jer til
ekstraordinære åbningstider med kompetente rundvisninger. Kast et
blik bag scenen ved musicals, teatre, kabaretter – intendanten fører
jer personligt ind i skuespillets og kunstens verden.
I automobilmuseet »Prototyp« kan I nyde en middag i særlig stemning
mellem rariteter, liebhaber-biler eller klassiske sportsvogne, i verdens
største maritime museum kan I opdage søfartens verden – ved en forfatterlæsning, den særlige atmosfære i trappekvarteret i Blankenese.

»Elbens søfart beriger os, Alsteren lærer os selskabelighed«
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hamburg sportligt set
En dag på golfbanen forærer afslapning på de skønneste fairways. Ved
Hamborg Derby, ved den internationale springturnering, galopløb eller
polospil i Klein Flottbek præsenterer verdensbyen sin verdensklasse. Ved
den berømte tennisturnering ved Rothenbaum møder I Verdensstjerner.
Teambuilding ved roning eller ombord på en dragebåd, mens I instrueres
af en verdensmester eller olympiavinder. Et indtryk af fægtekunsten får I
af en europamester. Med os oplever I sport i verdensklasse – elegant hanseatisk, anrettet med kulinariske delikatesser og enestående atmosfære.

»Igennem første fyldes vores pakhuse, på den anden smager den fremmede vin.«
							

Friedrich von Hagedorn

hamburg arkitektonisk set
Historisk, postmoderne eller traditionel hanseatisk – byens
mangfoldighed viser sig især i dens bygningsstile: Murstensbygninger,
glasfassader, trappehuse, paternoster, baggårde. Betydningsfulde stilelementer forklares af en berømt arkitekt i det traditionelle pakhuskvarter
(Speicherstadt) med dens imponerende murstensbygninger, i de prisbelønnede »Townhouses Falkenried« eller i Europas største indenbys bygningsprojekt, HavneCityen. Tag på opdagelse i det historiske Hamborg med
kirken Michel, Landgangsbroerne, købmandshusene i Deich og Peterstraße, paradisgården og Krameramtstuben.
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»Hamborg er den bedste Republik. Dens skikke er engelske og dens
mad himmelsk«
		
Heinrich Heine

hamburg kulinarisk set – udsøgt
Svælg med os i Hamborgs store udvalg af udvalgte og enestående restauranter og specialiteter og de talrige stjernekokke: Ved eksquisite whiskeyprøvesmagninger og helt personlig cigarrulning. Et champagneseminar med
degustation oplever I hos Ambassadeur du Champagne, Kaffe- og tespecialister som sommerliers løfter sløret for deres hemmeligheder. Få et indblik i
Chocolateriets kunst og forkæl jer selv med den mørke bønnes fascinerende
smag. Vi iscenesætter en intim middag ombord på en husbåd, i en jugendstilvilla med smuk udsigt over Alsteren, et historisk pakhus, en idyllisk have.
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hamburg modebevidst - mondæn
Bliv modemæssigt inspireret af kreativiteten: Hamborgs designere
præsenterer de kommende modetrends til kaffe eller champagne. En fransk
parfumerist præsenterer udsøgte dufte og kreerer eksklusive egenkompositioner sammen med jer. Ved private shopping går I på opdagelse i Hamborgs traditionshuse, modesaloner, ekstravagante og klassiske forretninger
og scenebutikker. Nyd stylister og visagisters personlige rådgivning. Håndsyede sko, skræddersyede jakkesæt, udvalgte smykker og ure, iøjenfaldende
accessoires, raffinerede tasker, elegant aftenmode – vi kender og viser jer
internationalt renommerede designere og deres gemte atelier.

hamburg at night – nonchalant – never ending
Begynd natten med en fabelagtig udsigt fra kirken St. Nikolai udover en uforglemmelige kulisse
med den oplyste Speicherstadt (pakhuskvarter) og havnen og alsterpanoramaet – skål i usædvanlige cocktails, très chic i en hip scene-bar eller hanseatisk i en original havnekneipe … Originalitet og originelle
oplevelser finder I i St. Pauli med Reeperbahn og red light, fiskerøgerier, det ældste tattovør studio, den
berygtigede boksekælder »Die Ritze« og beatles-træf med kultstatus, Kulturmeile, Ball Paradox og Café
Keese … fiskemarkedet om morgenen og die große Freiheit om aftenen …
Hamburg Individuell kender alle nuancer – ikke kun dem i Hamborgs natteliv !
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»Hamborg! Det er meget mere end en bunke sten, tage, vinduer, tapeter, senge, gader, broer og
laterner.....oh, det er uendeligt meget mere … «
Wolfgang Borchert

H amburg Individuell – for succesfyldte forhandlinger og privat fornøjelse!
Skræddersyede arrangementer og programmer på autentiske steder.
Profitèr af vores grænseløse idèrigdom: aktiv, målrettet og flersproget.
Wir åbner porten til verden for jer – til hvert et tidspunkt om dagen og om natten
Planlægning, organisation og gennemføring står vi for
Entusiasme, engagement og erfaring kendetegner vores ture
Fleksible tidsrammer og tidsplaner – hos os er der intet stift koncept
Vi kan tilbyde et væld af ekstraordinære åbningstider og tilladelser
Internationalt netværk, eksklusive kontakter og usædvanlige locations:
Loft, villaer, pakhuse, vinkældre, jugendstilhuse, gallerier, haver …
Limousiner, oldtimer, små busser, sejl-, ro- og dragebåde, historiske undergrundsbaner eller vandfly –
Alle transportmidler organiseres ud fra jeres ønsker
… jeres ønsker er vores udfordring !
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Ideen og ejeren
»Den som ikke brænder, kan ikke antænde ild«
Barbara Wilcke-Schröder, cand. merc., kender store virksomheders spilleregler og forventninger. Igennem mange års erfaring i international virksomhedmanagement ved hun, hvor svært men samtidigt vigtigt det er at
forme kundernes kostbare tid på en gevinstbringende, kreativ og enestående
måde. Barbara Wilcke-Schröder har valgt at bo i Hamborg og gøre sin hobby
til arbejde og for jer har hun lært byens bedste sider at kende. Det er lykkedes
Barbara Wilcke-Schröder med sit koncept Hamburg Individuell at indfange
hansestadens flair –også for mennesker med lidt tid og høje krav.

»Jeg har valgt at bo i Hamborg af lidenskab og på dette grundlag præsenterer
jeg jer for individuelle opdagelsesture i min hjemby, metropolen ved Elben, med
skræddersyede events til enhver kundekontakt – altid usædvanlig. Med førsteklasses
internationale ekspert-teams ledsager jeg dig og dine gæster til gemte, stilfulde og
sanselige, originelle, kulturhistoriske, altid inspirerende steder med unikt hanseatisk
flair, arrangerer kulinariske gourmetoplevelser, giver mulighed for samtaler, skaber
atmosfære og ambiente, så stemningen passer !«

11

© by Hamburg Individuell
design: www.age-of-media.de

Hamburg Individuell
Barbara Wilcke-Schröder
Goernestraße 6, 20249 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 46 09 15 33
Mobil +49 (0) 174 527 08 95
bws@hamburgindividuell.com
www.hamburgindividuell.com

