Juleaften i Nordjylland
Ægte traditionel julestemning 4 dage
På denne fejrer vi julen på Hotel Viking i Nordjylland. Her
skal vi julehygge og nyde den dejlige traditionelle danske
julemad. Med spændende udflugter på programmet venter
en oplevelsesrig julerejse, hvor der også er mulighed for
afslapning på det familiedrevne Hotel Viking Aqua Spa &
Wellness. Der er lagt op til en stemningsfyldt og festlig jul.
1. dag – 23/12 – Nordpå igennem skoven
Efter opsamling kører vi op igennem det naturskønne Rold Skov
og Rebild Bakker, rundt om Ålborg og ud til kysten, hvor vi kører
igennem Hals, Asaa, Voerså og til Sæby. På det familiedrevne
Hotel Viking står de klar og byder os velkommen. Hotellet ligger
ca. 5 minutters gang fra Kattegat, så der er mulighed for at gå en
tur eller alternativt benytte mange af hotellets faciliteter. Til aften
mødes vi i restauranten til aftensmad.
2. dag – 24/12 – Skagen, julegudstjeneste og juleaften
Vi spiser morgenmad på hotellet. For dem der har lyst, kører
bussen en tur til ”toppen af Danmark” nemlig Skagen. Alternativt
kan man blive på hotellet og nyde Aqua Spa. Til middag spiser vi
frokostbuffet på hotellet. Til eftermiddag er der mulighed for, at
deltager i Sæby Klosterkirkes hyggelige julegudstjeneste. Til aften
mødes vi til julemiddag med alt hvad der hører sig til. Langtidsbagt
laks, flæskesteg og andesteg med tilbehør samt Ris a la mande
til dessert. Vi har naturligvis sørget for mandelgave. Efter vores
julemiddagdanser vi rundt om juletræet, hvorefter vi pakker gaver
ud. Vi slutter aftenen af med kaffe og kransekage.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
23/12 - 26/12 4 dage 		 Se nedenfor
Pris for 4 dage:
Tillæg for enkeltværelse:

Kr.
Kr.

I prisen er inkluderet:
3 x Hotelovernatninger
3 x Morgenmad
1 x Frokost den 24/12
1 x Traditionel julemenu den 24/12
1 x Aftenkaffe og kransekage den 24/12
1 x Traditionel julefrokost den 25/12
2 x Aftensmad 1. og 3. dag
Pakkespil
Gratis adgang til Spa
Udflugter ifølge programmet
Bemærk: Husk 3 små gaver á 20 kr.
Hotellet:
Hotel Viking Aqua Spa & Wellness.
Frederikshavnsvej 70, 9300 Sæby
Tlf: 98 46 17 00
www.hotelviking.dk
Hotel info: Hyggeligt familiedrevne hotel beliggende i Sæby i Nordjylland. Gratis
adgang til spaen som omfatter sauna, spabad,
indendørs pool og opvarmet udendørs salt
vandspool. Alle værelser på har kabel-tv,
opholdsområde og eget bad/toilet. Gratis
Wi-fi på hotellet.

3. dag – 25/12 – Julefrokost og pakkespil
Vi spiser morgenmad på hotellet. Der vil være fælles gåtur ind
til Sæby, hvor vi kan gå langs promenaden og Kattegat. Til middag skal vi til julefrokost på hotellet med efterfølgende. kaffe og
æbleskiver. Herefter spiller vi pakkespil. Husk at medbringe 3 små
gaver á 20 kr. Når sulten atter melder sig til aften, spiser vi i hotellets restaurant.
4. dag – 26/12 – Hjemrejse
Vi spiser morgenmad på hotellet og dernæst pakker vi bussen.
Vi tager afsted med Nordjylland og Hotel Viking efter nogle gode
juledage.
Opsamling:
Silkeborg
P-pladsen Ansvej 98 10.20
Kjellerup
Sørens Rejser
10.40
Viborg
Eksercerpladsen
11.10
Vejle
Horsens
Skanderborg
Viby
Århus
Randers

Frakørsel 60
Q8
Banegården
P-pladsen v/ Kirken
Musikhuset
Gasværksgrunden

09.50
10.20
10.40
11.00
11.10
12.00

4.795,900,-
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