Julemarked i København
Julestemning i København 2 dage
Se Københavns flotte juleudsmykning, mens du køber
julegaver eller nyder et dejligt varmt glas gløgg på et af
de mange hyggelige julemarkeder eller caféer. Hele byen
er smukt pyntet op og oser af julehygge. Benyt de mange
shopping tilbud der findes til julegave indkøb, f.eks. Copen
hagen Mall / Fisketorvet, Magasin eller snup metroen
direkte til Fields. Oplev Jul i Tivoli, Hotel d´Angleterres
lysende juleudsmykning på facaden og Royal Copenhagens
julebord på Amager Torv. I år bor vi på det arkitekttegnede
4-stjernede Hotel Copenhagen Island. Som navnet indikerer,
ligger hotellet på en ø i Københavns Kanal. Hotellets bar og
morgenmads restaurant ”The Harbour” ligger lige ved kaj
kanten, og her kan man foruden god mad og drikke, også
nyde at følge med i trafikken i havnebassinet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
01/12 - 02/12 2 dage		
8*
08/12 - 09/12 2 dage		
8*
15/12 - 16/12 2 dage		
8*
Pris for 2 dage
Tillæg for enkeltværelse

Kr:
Kr:

I prisen er inkluderet:
1 x Hotelovernatning
1 x Morgenmad
Bemærk:
Ekstra opsamling i Viborg, Tinghallen 8:00
Hotellet:
Copenhagen Island
Kalvebod Brygge 53
1560 København V
33389600
www.copenhagenisland.dk
Hotel info: Arkitekttegnet 4-stjernet hotel
beliggende med udsigt til hele København.
Alle værelser har separat badeværelse samt
er udstyret med hårtørrer, strygebræt og
strygejern, faldskærms-tv, trådløst internet,
skrivebord og en lænestol. Hotellet er nabo til
Fisketorvet / Copenhagen Shoppingmall.

1. dag
Turen går over Fyn, hvor der holdes en pause, inden vi fortsætter
til København. Vi er fremme over middag, og vi indloger os med
det samme. Vores hotel ligger centralt, så der bliver god tid til at
opleve julestemningen i byen.
2. dag
Hotellet serverer morgenbuffet. Resten af dagen er til fri rådighed,
inden afgang fra hotellet kl. 15.00. Der er mulighed for opbevaring
af bagage på hotellet. Hjemturen går igen over Fyn med en pause
undervejs. Derfra til vores hjembyer med ankomst først på aftenen.
OPLEVELSER I KØBENHAVN
Julestemning i Nyhavn
De stemningsfulde gamle huse ligger side om side langs kajen i
Nyhavn, og er en smuk kulisse for det årlige Julemarked. Husene
og bådene i kanalen er pyntet op med lys og granguirlander, og
juletræet står tændt. Boderne frister med danske julespecialiteter,
dekorationer, julegaver, julegodter lys og kunsthåndværk.
Julestemning i Tivoli
Jul i Tivoli er en rigtig københavnertradition. Mere end 60 stade
holdere rykker ind med deres store udbud af pynt, gaver, delika
tesser, mad og drikkevarer. Tivolis mange forlystelser er åbne og
hele haven er smukt pyntet op med tusindvis af julelys. Der er
mulighed for at møde julemanden og hans rensdyr og børn i alle
aldre kan fortælle julemanden deres ønsker.
Spring køen over – Billetter til Tivoli kan købes i bussen.
Shopping
Fisketorvet med sine 124 butikker, restauranter og 10 biografsale
ligger nabo til vores hotel. Strøget naturligvis, Københavns største
shoppingsområde med sine 1,1 km udbud af alt hvad hjertet be
gærer af butikker. Forenden af Strøget når man til Kongens Nytorv
hvor Magasin Du Nord har lagt siden 1894.
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