Hotel:

3 dage til

Lübeck

Hotel Kaisesrhof****
Kronsforder Allee 11-13
D – 23560 Lübeck
Tlf. fra DK: 0049 451 70 33 01

Ud: Fr. 27.11.15

Hjem: Sø. 29.11.15

4-stjernet hotel centralt beliggende i
Lübeck. Hotellet har elevator, bar,
restaurant, swimmingpool og wellness-område.
Alle værelser med privat bad, toilet, tv og hårtørrer.

kr. 2.995,- i dobbeltværelse
kr. 800,- tillæg for eneværelse.

Incl. i prisen:

Bustransport iht. program, ophold på 4-stjernet
hotel med 2 x ½-pension, kaffe/rundstykke samt
burgerbolle i bussen på udtur, rejsegarantifond.
D. 28.11.15:
Kl. 11.00 - 12.00 Sejltur med 1 Punsch ombord.
D. 29.11.15:
Kl. 12.00 - 13.00 Frokost på Restaurant Kartoffel
Keller

Excl. i prisen:

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

Tilmelding:

Senest d. 27.10.15 til:
Lonni Rejser, tlf. 20 24 24 81 eller på
E-mail: lonni_rejser@christensen.mail.dk

Betaling:

Depositum kr. 500,- ved tilmelding.
Restbeløb senest d. 27.10.15.

Teknisk arrangør:Lauritzen Rejser.
Rejsegarantifond #2553

Med
E#2659/Lonni Rejser/Lübeck

Pris pr. person:

Tlf. 20 24 24 81

Tag med Lonni Rejser til Nord
Europas største julemarked i den
gamle Hansestad Lübeck (ca. 240.000
indb.) I bymidten ligger mere en 900
fredede bygninger som er med til at
give den romantiske stemning.
Lübeck ligger på en ø i
Traveflodens munding.
Tyskland har med sin katolske
baggrund en mangeårig tradition for
julemarkeder. Det spændende store
Lübeck
julemarked har alt, hvad hjertet
begærer i forhold til den søde juletid. På rådhuspladsen er der en helt
unik jule stemning med de mange boder.
Marcipan, som jo hører Lübeck og julen til, blev
ifølge sagnet et kendetegn for byen, da den
engang var belejret. For at mætte den sultne
befolkning, beordrede borgmesteren, at bagerne
skulle bage brød af byens lagre af mandler og
sukker.

Rådhustårnene i Lübeck

1. dag, fredag d. 27.11.15:
Afg. kl. 07.00 fra Kulturcenter Limfjorden, Skive.
Undervejs i bussen får vi kaffe/rundstykke samt
lidt senere en burgerbolle.

Vi krydser grænsen og ca.
kl. 13.00 er vi ved vores hotel i
Lübeck, tjek ind.
Eftermiddag: tid på egen hånd i
byen til at jule shoppe.
Besøg evt. Café Niederegger, hvor
man kan købe Lübecker Marcipan
som er verdenskendt.
Aftensmad på hotel.

Kartoffel Keller, Lübeck

2. dag, lørdag d. 28.11.15:
Morgenmad på hotel. Lidt tid
på egen hånd inden vi
kl. 11.00 tager vi på 1 times
sejltur/kanalrundfart hvor vi
bla. ser den gamle bydel.
Vi nyder 1 glas Punsch
ombord.
Eftermiddag: tid på egen
hånd til mere juleshopping.
Aftensmad på hotel.

Holstentor Lübeck

3. dag, søndag d. 29.11.15:
Morgenmad på hotel, tjek ud. Tid på egen hånd inden vi kl. 12.00
spiser frokost på Restaurant Kartoffelkeller.
Derefter hjemkørsel.
Vi holder pause ved grænsebutik
til shopping.
Forventet hjemkomst ca. kl. 20.00.

Ret l ændringer forbeholdes.

Café Niederegger

