Jul i Tarp
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

23.12.2021
26.12.2021
4 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
3.295,-

Højdepunkter
Julestemning i det nordtyske
Julemarked i Lübeck
Kort rejsetid fra Danmark
Juledag med musik, dans og fri bar
Hyggeligt hotelophold
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Jul i Tarp
Der er fokus på hygge, samvær og julehumør på denne rejse, hvor vi har ophold i Tarp, der ligger blot 15 kilometer syd for
Padborg. Rejsen er en god blanding af hjemlig hygge på hotellet og små udflugter i landskabet, og som noget særligt på
denne rejse har vi juledag festaften med musik, dans og fri bar.
Vi bor på Landgasthof Tarp, der er et hyggeligt hotel beliggende i Tarp. Hotellets værelser alle med bad og toilet.
Landgasthof Tarp er som et hyggeligt kroophold, hvor du vil føle dig velkommen og godt beværtet, fra du ankommer, til du
tager afsted. Se mere om hotellet på vores hjemmeside.

Dagsprogram
1. dag: Danmark – Flensburg - Tarp
Udrejse fra Sjælland, Jylland og Fyn via Padborg. Vi kører til Flensburg, hvor der er fuld gang på
julehandlen. Snup en strøgtur eller snup en Glühwein ved én af de mange boder.
Hen på eftermiddagen
2. dag: Juleaftensdag. Kiel
Om formiddagen besøger vi Kiel, der er smukt beliggende ved Kielerfjorden. Kiel er delstaten
Schleswig–Holstens hovedstad.
Vi kører tilbage til hotellet, og midt på eftermiddagen byder vi på Glühwein og eftermiddagskaffe med kage.
Lidt tid til afslapning inden julemiddagen. Efter middagen er der mulighed for at tage med til midnatsmesse.
3. dag: Juledag. Udflugt
Kl. 10 kører vi en lille tur rundt i landskabet for dem, der har lyst. Vi kører bl.a. langs Slien ind mod Slesvig,
hvor vi kommer forbi den smukke domkirke. Desuden besøger vi også Dannevirke – den gamle
forsvarsvold, der er dateret helt tilbage til 700 tallet.
Vi er tilbage på hotellet midt på eftermiddagen. Efter aftensmaden spilles der op til dans, og hotellet tilbyder
fri bar med øl, vin, vand fra kl. 21 – 24.
4. dag: 2. juledag. Kiel og hjemrejse
Sidst på formiddagen tager vi afsked med vores hotel og kører til Kiel, hvor vi holder frokostpause, inden vi
kører tilbage mod Danmark og vores udgangspunkter.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

23.12.2021
26.12.2021
4 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse. Forplejning ifølge program
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program

3.645 Kr.
3.295 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold i budgetværelse med 3 x morgenmad, 3 x middag, 1 x eftermiddagskaffe
og kage, musik og dans med 3 timers fri bar som beskrevet, udflugter (ex. entréer) samt lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Sandwich med kylling og bacon: 42 kr.
Sandwich med skinke og ost: 42 kr.
Smurt rundstykke med kaffe/the på afrejsedagen v/ Kolding: 15 kr.
Udflugter iflg program ekskl. entréer: Inkluderet

Indkvartering
23.12.2021 - 26.12.2021

Landgasthof Tarp
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Alle afgange på rejsen "Jul i Tarp"
Afrejse
23.12.2021

Hjemkomst
26.12.2021

Dage
4 dage

Pris fra
3.295,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.

