Hotel:

Schwerin

NH Schwerin****
Zum Schulacker 1
D – 19061 Schwerin

Ud: Fr. 27.06.14

4-stjernet hotel beliggende i Schwerin,
5 km fra centrum. Hotellet har
restaurant, bar og café. Alle værelser
med privat bad, toilet, tv og
skrivebord.
Afstand til Staatstheater: ca. 6 km.

Pris pr. person:

kr. 3.190,- i dobbeltværelse
kr. 600,- tillæg for eneværelse.

Incl. i prisen:

Bustransport iht. program, ophold på 4-stjernet
hotel med 3 x ½-pension, kaffe/rundstykke samt
sandwich i bussen på udtur, entré til tv tårn, kaffe/
kage i tv tårn, entré til Schwerin Slot, operabillet,
guidet byrundtur i Wismar, frokost i Wismar,
rejsegarantifond.

Excl. i prisen:

Hvad ikke er nævnt direkte under incl., såsom
øvrige måltider, drikkevarer, entreer, rejseleder,
rejse– og afbestillingsforsikring.

Tilmelding:

Senest d. 09. maj 2014 til: (først til mølle princip)

Schwerin slot

Teknisk arrangør:
Lauritzen Rejser
Rejsegarantifond #1204

Depositum kr. 1.000,- ved tilmelding.
Restbeløb senest d. 09. maj 2014.

Ret til ændringer forbeholdes.

Skive

E#2471/Lonni Rejser/Schwerin

Lonni Rejser, tlf. 20 24 24 81
Betaling:

Hjem: Ma. 30.06.14

Med

Tlf. 20 24 24 81

Tag med til Schwerin, Mecklenburgs
ældste by i delstaten med 100.000 indb.
Byen er domineret af det smukke slot, også
kaldet torneroseslot. Byens vartegn.
Der er mange kulturelle begivenheder.
Byen er smukt beliggende i maleriske
omgivelser omkring søerne.

Derefter tager vi på en smuk sejltur
med let frokost ombord. Resten af
dagen i eget regi. Aftensmad på hotel.

1. dag, fredag d. 27.06.14:
Afg. kl. 07.00 fra Kulturcenter Limfjorden.
Ønskebrønd i Schwerin
Vi får kaffe/rundstykke og lidt senere en
sandwich undervejs i bussen. Vi krydser grænsen og kører til vores
hotel i Schwerin og tjekker ind. Derefter tager vi i tv tårn i Schwerin
og drikker eftermiddags kaffe. Aftensmad på hotel kl. 19.30.
2. dag, lørdag d. 28.06.14:
Efter morgenmad bliver dagen i
dag på egen hånd i Schwerin.
Selvom byen er lille bliver den
omtalt som områdets smukkeste
by. Aftensmad på hotel kl. 18.00 og
derefter går turen til opera koncert.
Koncerten (Nabucco) starter
kl. 21.00.

4. dag, mandag d. 30.06.14:
Morgenmad på hotel. Vi tjekker ud og
kl. 10.00 er der afg. fra hotellet til
Wismar, hvor vi tager på 2 timers
byrundtur med dansktalende guide.
Derefter spiser vi frokost i Wismar,
inden vi kører retur til Danmark.

Wismar

Forventet hjemkomst
ca. kl. 20.00.

Wismar

Schwerin slot

3. dag, søndag d. 29.06.14:
Morgenmad på hotellet.
Derefter skal vi se det smukke
slot, hvor Dronning Margrethes
farmor Dronning Alexandrine
voksede op, og hvor der i dag
er delstats-parlament. Slottet
ligger på en lille ø i Tysklands
2.største sø, Schweriner See.
Staatstheater Schwerin

Schwerin Domkirke

Schwerin bymidte

