
AFREJSE PRIS
 6. december 2.495,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  350,-

Rabat ved på- og afstigning 
Vejle, Fredericia og Fyn  120,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 2 overnatninger på Ærø
ü 2 x morgenmad
ü 1 x aftensmad
ü 1 x julefrokost med musik og dans
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x aftensmad (hjemrejse)
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLET
Hotel Ærø ligger i gåafstand til den gamle 
bydel i Marstal, byens unikke havnemiljø og 
Eriks Hale-stranden med de charmerende 
strandhuse. Hotellet har elevator, restaurant 
med god udsigt, solterrasse, bar, indendørs 
pool, bar og opholdsstue. Alle værelser 
har bad, toilet, TV. Enkelte værelser har 
havudsigt.

Se mere: nillesrejser.dk/aerom

 3 DAGE FRA 2.495,-
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 H.C. Andersen Julem
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Det eventyrlige H.C. Andersen 
julemarked i Odense blev afholdt 

første gang i 2003
©
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Ærø er kendt for sine 
søde, ærøske pande- 
kager, der spises med 
f.eks. æble- eller 
stikkelsbærkompot

NYT 2019
H.C. Andersens 

julemarked

Julehygge på Ærø
Jul som i gamle dage 
På den sydfynske ø Ærø værnes der om traditionerne – og ikke mindst i julen. Her venter 
hyggelige julemarkeder, julemusik, juleoptog og et spændende udvalg af lokale, hjemme-
lavede delikatesser og kunsthåndværk. Og skal julehumøret helt i top, skal du blot sætte 
tænderne i de lækre, ærøske pandekager, Løwtens Påkar. I år besøger vi desuden det even-
tyrlige H.C. Andersen julemarked i Odense. 

DAG 1
Efter morgenkomplet i Hedensted kører vi til 
Svendborg og tager færgen til Ærøskøbing og 
fortsætter til Marstal, der er Ærøs centrum for 
søfart, og gemmer på en spændende historie. 
Vi går en tur i de hyggelige, brostensbelagte 
gader, og der er mulighed for at besøge 
Søfartsmuseet. Om aftenen serveres buffet 
med gode danske retter. 

DAG 2
Efter morgenmaden kører vi til Uldgården og 
Skjoldnæs og senere Ærøskøbing, som er en 
af Danmarks ældste byer. Her går vi en tur i 

de hyggelige brostenstoppede gader, hvor 
julelys, julemusik og duften af julekager fylder 
gaderne. Om aftenen venter den store, danske 
julefrokost. Efter middagen er der levende 
musik og dans. 

DAG 3
Vi spiser en dejlig morgenmad inden vi 
tager afsked med Ærø, sejler til Svendborg 
og besøger det eventyrlige H.C. Andersen 
julemarked i Odense. Her er julestemning med 
juleboder, hestevogne, gøglere og julekor på 
den hyggelige markedsplads. I Hedensted 
spiser vi aftensmad.

3 dage

6 JULEMARKEDER I DANMARK


