Tur til Neumünster, Kropp og Flensborg

Program for turen:

Shopping om dagen – Dans om aftenen

Dag 1 – 25.april:

25. + 26. april 2015
Vi tilbyder hermed 2 dage, til dig
der godt kan lide at shoppe og
forkæle dig selv. Den ultimative
shoppingtur, til det flotte
McArthurGlen Designer Outlet i
Neumünster, nord for Hamborg.
Det imponerende Outlet er
bygget op, som en shoppingby
med hyggelige torve, små gader
og flotte huse i forskellig
arkitektur. Husene er indrettet
med butikker, restauranter og
caféer hvor man kan gå og hygge sig.

Vi kører fra Kulturcenter Limfjord kl. 07.00. Undervejs i bussen får vi
kaffe/rundstykke. Når vi ankommer til Outlet, vil I få 4 timer på egen hånd. Efter at vi
har fået vores shopping-gen tilfredsstillet, kører vi ca. 60 km. mod nord, hvor vi finder
vores overnatningshotel:
Hotel Wikingerhof*** - D24848 Kropp
Her vil der blive tid til lidt afslapning, inden vi spiser vores aftensmad på hotellet.
Herefter er der bestilt musiker, som spiller op til dans og hyggeligt samvær.

Dag 2 – 26. april:
Efter morgenmaden, sætter vi kursen mod den tidligere danske by Flensborg. Her vil
der være 2 timer på egen hånd. Man kan eksempelvis gå en tur i gågaden, eller vælge
at besøge en af de mange historiske kirker og museer, som byen har at byde på. Er
vejret til det, skal man heller ikke snyde sig selv for en tur nede ved havnen.

Byen er bygget op på et 20.000 m2 stort område, hvor du finder over 90 butikker, med
mere end 800 designer-varemærker, som eks. Armani, Gucci, Lacoste, Hugo Boss,
Versace og Karl Lagerfeld. Varerne er nedsat med 30-70% året rundt, og oveni dette, får I
et rabatkort, med yderligere 10% til brug i 5 butikker. Udvalget er udover tøj, også
accessories, fodtøj, elegante ting til hjemmet og sportstøj.
Efter shopping kører vi til byen Kropp,
hvor vi skal indkvarteres på Hotel
Winkingerhof***. Her vil der blive
mulighed for lidt afslapning, inden vi
skal spise vores aftensmad, som
serveres på hotellet. Herefter spilles
der op til dans, og hyggeligt samvær.

Vi slutter besøget i Flensborg af med en lækker frokost hos Hansen’s Brauerei, som
ligger på havnen.
På hjemturen vil vi gøre stop ved Fleggaard for at handle.

Inklusive i prisen: Busstransport - Kaffe/rundstykke i bussen - 10% rabatkort til
outlet - hotelophold med 1x½pension, musik og dans - Frokost i Flensborg –
Rejsegarantifond.
Pr. person i dobbeltværelse:
Tillæg for eneværelse: kr. 150,Tilmelding til turen ved kontakt til Lonni Rejser:
20242481 eller lonni_rejser@christensen.mail.dk
Teknisk arrangør: Lauritzen Rejser v/Ulla L. Steffensen rejsegarantifond nr.: 2553

