Bad Malente - Nytårsrejse
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

30.12.2022
01.01.2023
3 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
3.395,-

Højdepunkter
Hyggeligt nytårsarrangement i Bad Malente
Udflugt til Lübeck
Kort rejsetid fra Danmark
Dejligt **** hotel med fantastisk beliggenhed
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Bad Malente - Nytårsrejse
Nytår i Bad Malente er en klassisk, hyggelig nytårs-miniferie, hvor komfort, hygge og en flot nytårsfest er
temaerne. Kom med og oplev bl.a. den smukke beliggenhed ****Hotel Dieksee har, lige ned til Dieksee.
Dette skaber en festlig ramme om opholdet og især nytårsaften, hvor fyrværkeriet over søen er en helt
speciel oplevelse.
Hotellet rummer gode komfortværelser med tv, bad, toilet m.m. Desuden har hotellet et dejligt område med
swimmingpool, sauna m.m. I hotellets restaurant serveres morgenbuffet og middag. Se mere om hotellet
påvores hjemmeside.

Dagsprogram
Bad Malente - Nytårsrejse
1. dag: Danmark - Flensburg - Bad Malente
Udrejse via Padborg. Vi holder vores frokostpause i altid dejlige Flensburg, der ligger såsmukt ved
Flensburg Fjord. En hyggelig by påalle tider af året. Midt påeftermiddagen ankommer vi til Bad Malente,
hvor vi bydes velkommen med en drink. Gåmed rejselederen påen hyggelig lille spadseretur rundt i byen,
hvis du har lyst, eller nyd en tur i swimmingpoolen. Ved aftenstid mødes vi i restauranten, hvor der serveres
en middagsbuffet efter køkkenchefens valg.
2. dag: Nytårsaften
Vi skal ikke for tidligt op, for vi skal have god energi til den store nytårsfest påhotellet.
Om formiddagen kører vi mod Lübeck, og der bliver tid til at se nærmere pådenne smukke, gamle
Hansestad. Rejselederen tager os med påen byrundtur til fods. Vi kommer bl.a. forbi Det gamle Rådhus,
Marienkirche og skal naturligvis besøge den berømte marcipanbutik.
Nytårsarrangementet påhotellet begynder med velkomstdrink, efterfulgt af en dejlig gallabuffet. Aftenen er
desuden med musik leveret af en dygtig DJ og flot nytårsfyrværkeri ved midnatstid over Dieksee.
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3. dag: Nytårsdag. Hjemrejse via Kiel
Vi spiser en dejlig morgenbuffet og hen påformiddagen aflægger vi et lille besøg i Kiel, smukt beliggende
ved Kielerfjorden. Kiel er delstaten Slesvig-Holstens hovedstad. Her holder vi frokostpause, inden vi
tilbagelægger den sidste strækning mod Danmark.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

30.12.2022
01.01.2023
3 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse. Forplejning ifølge program.
Enkeltværelse med udsigt. Forplejning ifølge program.
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program.
Dobbeltværelse med udsigt. Forplejning ifølge program.
3-sengsværelse. Forplejning ifølge program.

3.995 Kr.
4.195 Kr.
3.395 Kr.
3.595 Kr.
3.395 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold med halvpension fra og med aftensmad første aften til og
med morgenmad sidste dag, gallabuffet nytårsaften, udflugter (ex. entréer), samt lovpligtige skatter og
afgifter.

Tilkøb
Sandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Sandwich med skinke og ost: 46 kr.
Smurt rundstykke med kaffe/the på afrejsedagen ved Kolding: 16 kr.
Udflugter iflg program ekskl. udflugter: Inkluderet
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Indkvartering
30.12.2022 - 01.01.2023

Hotel Dieksee

Alle afgange på rejsen "Bad Malente - Nytårsrejse "
Afrejse
30.12.2022

Hjemkomst
01.01.2023

Dage
3 dage

Pris fra
3.395,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.

