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Julemarkeder
Glühwein og brændte mandler
Wismar
Nyhed

3 dage
Afrejse
27.11
06.12

Hjemk.
29.11
08.12

Pris
2495,2495,-

Rute
1-2-3
1-2-3

Tillæg for enevær. 2 nætter

390,-

Inkluderet i prisen:
2 overnatninger
2 x morgenbuffet
2 x aftenbuffet
Udflugter som beskrevet
Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Færge: Gedser-Rostock
Excl. entréer
Valuta: Euro
Stadthotel Stern
Lübsche Str. 9, 23966 Wismar
Tlf..: 00493841257740
Beliggende i centrum.
Hyggeligt hotel, med pæne værelser, alle med bad og toilet.
Hyggelig restaurant.

Dag 1. Efter opsamling og sejlturen til
Rostock kører vi direkte til Schwerin,
hvor byen, slottet og julemarkedet venter på vores besøg.
Der bliver tid til at gå på opdagelse og
nyde en frokost midt i julestemningen.
I løbet af eftermiddagen kører vi til
Wismar og vores centralt beliggende
hotel. Efter indkvartering er der tid til en
lille gåtur eller lidt afslapning inden aftensmaden på hotellet.
Dag 2. Rejselederen tager os med på
en gåtur, hvor vi ser havnen og de
spændende gamle bygninger i centrum.
Der bliver tid på egen hånd til at opleve
Wismars julemarked.

Der er mulighed for at opleve julestemningen tæt på vores hotel samt nyde en
frokost ved en bod på markedet eller på
en hyggelig café.
Dag 3. Efter morgenmaden pakker vi
bussen og kører ad små veje mod Rostock, som også står i julens tegn. Hele
gågaden er i julestemning, og vi besøger naturligvis også dette julemarked.
Her vil der være tid på egen hånd til at
nyde den herlige julestemning mellem
de mange spændende boder i byen.
Inden vi kører til færgen, gør vi stop ved
BorderShop i Rostock, så vi kan få fyldt
kufferten med mandler, marcipan og
andre julegodter.

Dag 1. er vi i Berlin allerede ved 14-tiden
og inden indkvartering på hotellet kører vi
en lille byrundtur med bussen.
Dag 2. Berlin har utallige julemarkeder
og efter behov kører vores bus til og fra
de forskellige bydele.
Der er også julemarkeder i gåafstand fra
hotellet, et af dem er på Alexander
Platz.
Gratis byrundture med bussen
På vores byrundture ser vi en stor del af
de seværdige bygninger og monumenter,

bl.a. Rigsdagsbygningen med den nye
glaskuppel, Fjernsynstårnet på Alexander
Platz, Brandenburger Tor, Siegessäule og
Checkpoint Charlie, den kendte grænsepassage mellem Øst- og Vestberlin m fl.
Tidspunkterne for byrundture ud over første dag oplyser rejselederen på turen.

Berlin
3 dage
Afrejse
27.11
06.12

Hjemk.
29.11
08.12

Pris
2325,2325,-

Rute
1-2-3
1-2-3

Tillæg for enevær. 2 nætter
2 x aftensmad på hotellet

375,285,-

Inkluderet i prisen:
2 overnatninger
2 x morgenmad
Udflugter som beskrevet
Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Færge: Gedser-Rostock
Excl. entréer
Valuta: Euro
Park Inn by Radisson Berlin
Alexanderplatz 7, 10178 Berlin
Tlf.: 00493023890
Stort flot hotel, med en god beliggenhed midt i byen.
Alle værelser er med bad og toilet.
Restaurant og bar på hotellet.

Dag 3. er der ophold i Berlin til efter
frokost. Rejselederen oplyser tidspunktet, hvornår vi skal være i bussen for at
køre mod Rostock.

