Nytår i Sønderjylland – Hotel Ballumhus
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

30.12.2020
01.01.2021
3 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
3.595,-

Højdepunkter
Dejlig dansk nytårsaften
Nytårsfest med musik og dans
Udflugt til Rømø
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Nytår i Sønderjylland – Hotel Ballumhus
Der bliver knald på, når vi fejrer nytårsaften på Hotel Ballumhus i det sønderjyske. Med god mad, hygge og live musik
skal vi sige farvel til det gamle år og sammen springe ind i nye. Kom med og gi’ den gas sammen med os. Vi krydrer
opholdet med et par små udflugter i området.
Vi bor på Hotel Ballumhus, som rummer klassiske dobbeltværelser af almindelig standard. Alle værelser har bad og
toilet, og i hotellets dejlige opholdslokaler hygger vi os med god mad og nytårsfest. Se mere om hotellet på vores
hjemmeside.

Dagsprogram
1. dag: Sønderjylland
Når vi alle er samlet i bussen, omkring Kolding, kører vi gennem det danske vinterlandskab ad landevej 170
forbi Høkkelbjerg og Haderslev. Turen går også forbi Harrislee, hvor der er mulighed for at handle en smule,
inden vi kører mod vestkysten og Hotel Ballumhus. Ved ankomst får vi serveret dejlig eftermiddagskaffe,
mens nøglerne bliver fordelt. Er det rimeligt vejr, kan man gå de små to kilometer til diget og snuse godt ind
af den friske, salte vadehavsluft. Kl.18:00 bliver der serveret aftensmad.
2. dag: Nytårsaftensdag. Rømø og nytårsfest
Efter en solid morgenbuffet tilbyder vi en hyggelig udflugt til Rømø. Vi kommer hen over den spektakulære
dæmning, og på Rømø ser vi ved Kommandørgården bl.a. det karakteristiske stakit lavet af hvalunderkæbe.
Senere kører vi til Lakolk, og måske bliver det til en lille tur på stranden i bussen, hvis forholdene er til det.
Vi kommer også gennem øens hovedby Vesterby Havn, inden vi er tilbage på vores hotel igen, hvor vi skal
spise frokostbuffet. Om eftermiddagen kan vi slappe af i hotellets omgivelser, inden aftenens fest. Kl. 18:30
serveres velkomstdrinken, og kl.19:00 sætter vi os til bords og nyder en tre retters nytårsbuffet efterfulgt af
kaffe m. chokolade og en lille én til. Kl. 21:00 spilles op til tre timer med dans, og til midnat skåler vi i dejlig
mousserende vin inden natmaden kl.01:00.
3. dag: Blåvandshuk og hjemrejse
Lige før middag forlader vi Hotel Ballumhus og kører en smuk tur op over Esbjerg til Blåvandshuk, hvor vi
trækker frisk luft. Herfra over Oksbøl og Blåbjerg Plantage tilbage mod Kolding og herfra retur til vores
udgangspunkter.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

30.12.2020
01.01.2021
3 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse. Forplejning ifølge program
Dobbeltværelse Standard. Forplejning ifølge program

4.395 Kr.
3.595 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold med 2 x morgenmad, 1 x frokostbuffet, 1 x dagens middag, 1 x
nytårsmenu m/kaffe og sødt, 1 x eftermiddagskaffe og kage, 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 afrejsedag ved Kolding: 15 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet
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Indkvartering
30.12.2020 - 01.01.2021

Hotel Ballumhus

Alle afgange på rejsen "Nytår i Sønderjylland – Hotel Ballumhus"
Afrejse
30.12.2020

Hjemkomst
01.01.2021

Dage
3 dage

Pris fra
3.595,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.

