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Upplev Hamburg på ett exklusivt sätt

Välkommen till hansestaden
Hamburg, Tysklands näst största stad, på topplistan över världens hamnar, har under sin mer än
1200-åriga historia utvecklats till ett pulserande ekonomicentrum och en mångfasetterad kulturoch mediestad. Men Elbemetropolen som ger ett hanseatiskt reserverat intryck är mycket mycket
mer: Hamburg Individuell visar dig en rafflande livlig, maritim, mondän, charmant och älskvärd
världsstad.
En grön stad med vidsträckta parker, flanörstråk och golfbanor ;
en blå stad med åar, kanaler och internationell sjötrafik ;
en röd stad med kontorshus, Reeperbahn och livligt nattliv ;
en vit stad med köpmanshus, villor i jugendstil och lyxskepp ;
en avantgardistisk stad med vägvisande arkitektur, HafenCity och konserthuset
Elbphilharmonie ;
en modemedveten stad med designer, modeateljéer, lyxbutiker och catwalk ;
en njutningsglad stad med stjärnkockar, cocktailbarer och champagne-avsmakningar ;
en stad förtjust i kultur med stadsopera, teater, musikaler, gallerier och museer.

»Det kunde hända att du ångrar dig i himlen att du inte har känt till Hamburg.«
Georg Christoph Lichtenberg

H amburg Individuell känner till hemligheten bakom varje bild, bro, byggnad, landkrabba och hamburgbo.
Det faller på vår lott att med skräddarsydda turer visa gästen de mångfaldiga och ofta dolda fasetterna hos den
nordtyska världsstaden, som varje dag upptäcker sig själv på nytt och ändå ger ett betonat traditionellt intryck.
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H amburg Individuell visar dig och dina gäster en inspirerande och pulserande stad.
Få ovanliga och unika inblickar.
Du önskar att utöka, utveckla och intensifiera dina affärsrelationer. Bjuda in samarbetspartner, entusiasmera för dina idéer, övertyga – skapa oförglömliga ögonblick och varaktiga
effekter, hålla kontakten … Du vet att »another boring business dinner«, hur uppmärksamt
den än är arrangerad, inte alltid medför den önskade succén. Vi utvecklar det optimala alternativet för dig. Mångåriga erfarenheter av management har lärt oss att affärsförbindelser
liksom privata möten kräver den rätta atmosfären. Den gestaltar vi för dig, för varje deltagarkrets i varje önskad stil, exklusivt, rent på ett hanseatiskt sätt, funktionellt, emotionellt,
på okonventionell plats, vid vattnet eller högt upp, med utsikt över världsstaden, hamnen,
i det dolda historiska skrymslet – individuellt, internationellt, professionellt.

H amburg Individuell garanterar unika upplevelser i Elbemetropolen. Upptäck med oss
den oförglömliga staden Hamburg på ett enastående, mångfasetterat och kulinariskt sätt.

Barbara Wilcke-Schröder
3

H amburg individuell erbjuder en exklusiv, diskret och skräddarsydd eventorganisation för företag och privatpersoner – ditt evenemang är vår personliga
angelägenhet.
Vi känner till – eller hittar – den önskade ramen för:
nationella eller internationella koncernkonferenser
styrelse- och direktionsmöten
företagsevenemang och -jubileer
affärsmöten och incitament
mässbesök och kongresser
projektavslut och teambuilding
jul- och nyårsfester
mellanlandningar och korta besök
privata möten och festligheter
alla sorters program för damer
»Vår produkt är precis så mångfaldig som världsstades fasetter.«

»Framgångens hemlighet är att förstå den andres ståndpunkt.«
								

4

Henry Ford

hamburg maritim
En segeltur på Alster ger hanseatisk livskänsla. En tur med kanoten på kanalerna ger insyn i
trädgårdar till vackra villor i Harvestehude, Uhlenhorst och Eppendorf. En barkasstur genom den kulturminnesmärkta magasinstaden för dig in i hansestadens historia. Elbestrandens atmosfär förmedlar en
mediterran livskänsla, och den kontrastrika kulissen av kaptenshus, köpmansvillor och skepp i sjöhamnen
demonstrerar Hamburgs kosmopolitism. En hamnexpert visar dig fraktskepp från hela världen i Waltershof eller den helautomatiska containerterminalen.
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hamburg kulturell
För dig öppnar vi Hamburgs storartade gallerier och museer på
specialtider med yrkeskunniga guidningar. Kasta ett öga bakom scenen
på musikal, teater eller kabaré – teaterchefen leder dig personligen in i
världen av skådespel och konst.
I bilmuseet »Prototyp« äter du en diné i speciell atmosfär mitt emellan
rariteter, samlarvaror eller klassiska sportbilar, i världens största mari
tima museum upptäcker du sjöfarten – vid en privat författarläsning
atmosfären i Treppenviertel Blankenese.

»Elbesjöfarten gör oss rika, Alster-ån lär oss att vara sällskapliga.«
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hamburg sportig
En dag med golf ger avslappning på de finaste fairways. Vid Hamburg
Derby, vid internationell banhoppningsturnering, hästkapplöpning eller
hästpolo i Klein Flottbek presenterar sig världsstadens klass. Vid tennisturneringen av hög rang på Rothenbaum träffar du världsstjärnor.
Teambuilding genom att ro tillsammans eller åka drakbåt med instruktion
av en världsmästare och olympisk vinnare. En inblick i konsten att fäkta
får du av en europamästarinna. Med oss upplever du toppidrottens värld –
arrangerad på ett elegant-hanseatiskt sätt med kulinariska utsöktheter och
unik atmosfär.

»Den ena fyller våra magasin, på den andra smaka det främmande vinet.«
							

Friedrich von Hagedorn

hamburg arkitektonisk
Historisk, postmodern eller traditionellt hanseatisk – stadens
mångfald visar sig särskilt i dess byggnadssätt: stenhus, grändkvarter,
glasfasader, trapphus, paternoster-hissar, bakgårdar. Betydande stilelement
förklaras av en namnkunnig arkitekt i den traditionsrika magasinstaden
med dess imposanta stenhus, i den prisbelönta boendemiljön »Townhouses
Falkenried« eller i Europas största byggprojekt i staden, den uppstående
HafenCity.
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»Hamburg är den bästa republiken. Dess seder är engelska och dess
mat är gudomlig.«
Heinrich Heine

hamburg kulinarisk – utsökt
Frossa med oss i Hamburgs stora mångfald av utvalda och unika re
stauranger och specialiteter såväl som i dess ofta med Michelinstjärnor belön
ade kök: vid utsökta whiskey-provsmakningar eller helt personlig cigarrullning. En champagnekurs i kombination med en provsmakning presenteras
av en Ambassadeur du Champagne, kaffe- eller tespecialister och vinkypare
berättar om sina hemligheter.
Få en inblick i chokladkonsten och låt dig bedåras av den mörka bönans
mångfaldiga smaker. Vi iscensätter en privat diné åt dig ombord på en husbåt, i en villa i jugendstil med hisnande utsikt över Alster-ån, ett historiskt
magasin, en modern loftvåning eller en idyllisk trädgård.
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hamburg modemedveten – mondän
Låt dig inspireras av kreativiteten: Hamburgs designers presenterar
exklusivt det kommande modet med en kopp kaffe eller ett glas champagne.
En fransk parfymör presenterar utvalda parfymer och kreerar exklusiva kompositioner tillsammans med dig. Vid »private shopping« utforskar du Hamburgs traditionsaffärer, modesalonger, extravaganta och klassiska butiker och
inneaffärer.
Njut av personlig omsorg och färgkonsultation genom sminköser och frisörer.
Handgjorda skor, skräddarsydda kostymer, utsökta smycken och ur, ovanliga
accessoarer, utsökta väskor, högklassiga högtidsdräkter – vi känner och visar
dig internationellt välrenommerade designers och dolda ateljéer.

hamburg at night – nonchalant – never ending
Börja natten med en kvällsutsikt från St. Nikolaikyrkan över den belysta magasinstadens unika
kuliss med hamn- och Alsterpanorama – skåla med exotiska cocktailar, très chic i en populär bar eller
hanseatiskt i den traditionella hamnkrogen. Originalitet och allt originellt erbjuder kvarteret St. Pauli
med sin Reeperbahn och red-light, fiskrökeri, den äldsta tatueringsstudion, den berömda boxningskällaren »Die Ritze« och kultiga Beatlesklubbar, kulturgatan, »Ball Paradox« och »Café Keese« …
fiskmarknaden på morgonen och »Große Freiheit« på kvällen …
Hamburg Individuell känner till alla nyanser – inte endast av Hamburgs nattliv.
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»Hamburg! Det betyder mycket mer än en massa stenar, tak, fönster, tapeter, sängar, gator, broar och
gatlyktor … o, det betyder oändligt mycket mer … «
Wolfgang Borchert

H amburg Individuell – för framgångsrika förhandlingar och privata nöjen
Skräddarsydda evenemang och program på autentiska platser.
Profitera från vår gränslösa mångfaldig: aktiv, ambitiös, flerspråkig.
Vi öppnar porten mot världen åt dig – när som helst på dygnet.
Planering, organisering och genomförande från en hand.
Entusiasm, engagemang och erfarenhet är kännetecknande för våra turer.
Flexibla tidsramar och tidsplaner – allt avlöper utan ett stelt koncept.
Vi har tillgång till ett stort antal specialöppettider och -licenser.
Internationella och exklusiva kontakter och ovanliga platser: loftvåningar, villor,
magasin, källarvalv, hus i jugendstil, gallerier, trädgårdar … har du till ditt förfogande.
Limousine, veteranbil, minibuss, segel-, rodd- eller drakbåt, historisk tunnelbana
eller hydroplan – alla transportmedel organiseras enligt dina önskemål.
… Dina önskemål är vår utmaning !
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Idén och ägarinnan
»Den som inte brinner tänder ingen eld«
Barbara Wilcke-Schröder, civilekonom, har förstahandskunskaper om de
stora företagens spelregler och förväntningar. Genom mångåriga erfarenheter
i styrelsen för internationella koncerner vet hon hur svårt och samtidigt viktigt
det är att gestalta den värdefulla tiden tillsammans med kunden på ett vinstgiv
ande, kreativt och unikt sätt.
Barbara Wilcke-Schröder, som har valt att bo i Hamburg, utvecklade sin hobby
till sitt yrke och upptäckte Hamburgs finaste sidor åt dig.
Barbara Wilcke-Schröder har med konceptet Hamburg Individuell lyckats
fånga hansestadens atmosfär till och med för människor som inte har mycket
tid, men samtidigt höga krav.

»Som passionerad Hamburgbo visar jag dig min hemstad, Elbemetropolen, vid
individuella strövtåg med skräddarsydda evenemang åt varje kundkontakt – alltid
på ett unikt sätt.
Tillsammans med högklassiga internationella expertteam för jag dig och dina gäster till dolda, stilfulla som sinnliga, originella, historiska, alltid inspirerande platser
med typisk hanseatisk atmosfär, arrangerar kulinariska njutningar, ger möjligheter
till samtal, skapar atmosfär och omgivning för den rätta stämningen !«
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