Nytår i Bordesholm

3 dage

Med festmiddag, musik og dans

Den mindre by, Bordesholm, ligger syd for Kiel, og er
mest kendt for sin klosterkirke. Den verdensberømte
Biedermeieraltertavle i Schleswiger Dom, stammer herfra.
Gennem årene har rigtig mange af vores gæster gentagne
gange fejret nytår på Hotel Carstens i Bordesholm. Vi byder
velkommen til en traditionsrig aften med festmiddag,
musik og dans. Aftenen afsluttes med fyrværkeri og en
overdådig midnatsbuffet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
30/12 - 01/01
Se nedenfor
Pris for 3 dage:
Tillæg for enkeltværelse:

Kr.
Kr.

2.695,350,-

I prisen er inkluderet:
1 x Frokostplatte 1. dag
2 x Hotelovernatning
2 x Morgenmad
2 x Aftensmad
1 x Nytårsarrangement inkl.
- Velkomstdrink
- Stor buffet
- Kl. 24.00 et glas mousserende vin
- Natbuffet
Udflugter ifølge programmet
Bemærk: Husk pas og Euro

2. dag - Besøg i Lübeck
Morgenmad på hotellet, hvorefter vi tager på udflugt til Lübeck.
Der bliver god tid i centrum af byen, inden vi er tilbage på
hotellet i god tid, til at gøre os klar til nytårsaften.
3. dag - Hjemrejse
Efter morgenbuffeten må vi desværre tage afsked med
Bordesholm for denne gang. Vi følger en anden rute til grænsen
og fortsætter nordpå. Hjemkomst sidst på eftermiddagen.

Hotel info: Hyggeligt hotellet der ligger
centralt i byen. Alle værelser er med bad/
toilet, tv samt telefon. Bemærk indkvartering
på gæstehuset, ca. 75 m. fra hotellet kan
forekomme. Ingen elevator. Keglebaner på
hotellet.
Opsamling:
Viborg
Eksercerpladsen
Kjellerup
Sørens Rejser
Silkeborg
Jysk Arena

09.30
10.00
10.20

Randers
Gasværksgrunden 09.30
Århus
Musikhuset
10.10
Viby
P-plads Torv v/Kirken 10.20
Skanderborg Banegården
10.45
Horsens
Vejle
Kolding

Q8 Tank i Lund
Afk. 59
Afk. 63 v/ Scandic

OR

DESHOL

M

B

1. dag - Udrejse
Efter opsamlingen køres sydpå til Den Gamle Grænsekro. Her
nyder vi en god frokostplatte. Herfra kører vi til grænsen, hvor
vi holder en lille pause, inden vi fortsætter til Bordesholm. Her
indkvarteres vi på hotellet og mødes senere til aftensmad.

Hotellet:
Hotel Carstens
Holstenstrasse 23
D-24582 Bordesholm
Tlf.: 00 49 43 22 75 800

2.695
,3 dage
3 dage

11.00
11.20
11.40

