Inkl. I prisen
. Kørsel i moderne turistbus plads til 50 personer.
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Rutineret chauffør.
Dansktalende Guide til de 2 udflugter.
1 x Velkomst drik.
3 x Overnatninger på Hotel
2 x Aftensmad på hotellet.
3 x Morgenbuffet på hotellet.
1 x Rundvisning på Schweriner Schloss
1 x Sejltur på de 4 Schweriner søer.
1 x Eftermiddagskaffe m. kage på båden.
1 x Aften Buffet m. 1 x drikkevare, på Burg Restaurant.
1 x Overfart Gedser-Rostock.
1 x Overfart Putgarden-Rødby.
Div. Skatter, moms og bidrag til Rejsegarantifonden.

Juletur til Wismar-Lubeck 2022
Med Postseniorerne
4 dage 3.595.- kr.
Afrejse. DGI. Byen. 03/12. Hjemkomst. DGI. Byen. 06/12.

.

Ikke inkl. I prisen.

Frokoster, aftensmad og drikkevarer som ikke er nævnt i ovenstående.
. Entrere som ikke er nævnt i ovenstående.
.

Dette tilbud er kun gældende ved minimum 35 personer

. Pr. person i dobbeltværelse
3.595.- kr.
. Tillæg for enkeltværelse
790.- kr.
. Tillæg for Afbestillingsforsikring v/sygdom 6% af rejsens pris,
pr. person, kan man tilkøbe ved bestilling af rejse.
. Der kan købes kaffe, øl, vand og bitter i bussen
Der kan bestilles morgenmad til udtur, og aftensmad på hjemturen
Information & tilmelding sker ved henvendelse til.

Lis Jørgensen
. Tlf. 28 37 78 69
. Mail. lisj@webspeed.dk
.

.
.

Depositum v/ tilmelding er 1000 kr.
Indbetales til konto nr. 0434 - 10252326
Tilmelding senest den 19 oktober - tilmeldingen er bindende.

Ret til ændringer i programmet.

Ret til ændringer i programmet.

Tyskland
d er kendt for sine mange julemarkeder og det er der også en
helt særlig grund til. Her er der virkelig skruet op for julehyggen, og er
du ikke i julestemning, før du besøger et af markederne, er du det med
garanti, når du går derfra.
Julemarkedet i Lübeck er placeret midt i den gamle bydel, Altstadt. Det
er altså en helt særlig oplevelse i sig selv at besøge Lübeck, men i juleperioden bliver det hele forvandlet til et fortryllende vinterlandskab, der
emmer af hygge og gode oplevelser, og det er derfor et marked, som du
bare må opleve.
Tyskland er verdensmestre i julestemning. De store julemarkeder er lige så
overdådige, som de er stemningsfulde med deres enestående udsmykning,
gode underholdning og utallige boder med alt, hvad julehjertet kan

begære.
Tilrettelagt i samarbejde med
Registret i Rejsegarantifonden Irejser. 2441

1. dag: Efter opsamling fr a Ingerslevgade ved DGi Byen, kl.
06.30 kører vi mod Gedser, hvor
vi skal med færgen kl. 09.00. Ankomst Rostock kl. 11.00. Hvorefter vi fortsætter mod det første
julemarked i Wismar på egen
hånd. Sidst på eftermiddagen fortsætter vi til vort Hotel Schloss i
Neustadt-Glewe, hvor guiden
venter med velkomst drik, efter
indkvartering servers der aftensmad. Efter aftensmaden besøges julemarkedet
ved borgen i Neustadt-Glewe.
2. dag: Efter mor genmaden kører vi med guiden til Schwerin
hvor første besøg er på det smukke
”Schweriner Schloss”. Her får vi
en rundvisning. Kl. 13.00 stiger vi
ombord på udflugtsskibet der sejler gennem de 4 Schweriner søer.
Under sejlturen servers der eftermiddagskaffe med kage. Herefter
går turen tilbage til NeustadtGlewe hvor julemarkedet besøges. Aftensmad på hotellet kl. 18.00.
3. dag: Efter mor genmaden kører vi på egen hånd til Schwerin
hvor vi besøger den store Domkirke. Herefter er resten af eftermiddagen afsat til ophold på julemarkedet eller shopping i Schwerin.
Denne sidste aften servers der
” Mecklenburger Buffet” inkl. 1
stk. drikkevare i Burg restaurant i
Neustadt-Gleve.

4. dag: Efter mor genmaden er
det blevet tid til at tage afsked
med det juleudsmykkede Neu
stadt-Glewe. Og vi fortsætter mod
Lubeck og de berømte julemar
keder. Her kan købes og smages
på alt, der hører julen til. Der bli
ver rig mulighed for at få smukke
juleting med hjem til højtiden.
Sidst på eftermiddagen sætter vi
kurs mod Putgarden her skal vi
med færgen til Rødby, og videre
til Ingerslevgade hvor turen slut
ter ca. kl. 21.00.

Københavns Post-seniorer ønsker os alle en god tur.
****

Hotel Schloss Neustadt-Glewe er beliggende midt i det charmerende landskab i
Thousand Lakes-regionen i Mecklenburg, på kanten af Lewitz naturreservat og
ikke langt fra det berømte Ludwigslust Palace. I stil med den hollandske barok
imponerer hertugpaladset fra det 17. århundrede især med sit storslåede stuk på
mere end 1.600 kvadratmeter. Oplev husets historie i de 37 rummelige suiter og
værelser eller spis i den historiske hvælvede kælder i Wallensteins restaurant.

****

Vi anbefaler dem at tegne afbestillings forsikring, som dækker i tilfælde af akut sygdom hos
rejsedeltageren før afrejse eller rejseforsikring som dækker ved sygdom og hjemtransport fra
udland. Rejseforsikringer. Kan tegnes hos Spar Rejser ved bestilling af deres rejse.

