
AFREJSE PRIS
 22. december 4.795,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  530,-
Rabat til 3. person på 1 værelse 300,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 4 overnatninger i Delden 
ü 3 x morgenbuffet
ü 1 x brunch 1. juledag
ü 2 x 3-retters menu
ü 1 x 5-retters gourmet-julemenu
ü 1 x 6-retters afskedsmenu
ü 1 x frokost juleaftensdag
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü Kanetur omkring Twickel-slot
ü Udflugter ekskl. entréer og kanalrundfart
ü Dansk rejseleder

ENTRÉER
Kanalrundfart i Amsterdam ca. EUR 10,00, 
Orchideen Hoeve ca. EUR 10,00. 
Is-skulpturfestival ca. EUR 16,00.

OM HOTELLET
Hotel Het Wapen van Delden er et 
hyggeligt hotel i udkanten af Delden. På 
hotellet hersker en familiær atmosfære, 
og værtsparret sætter en ære i, at gæster-
ne føler sig veltilpas. Alle værelser har bad 
og toilet, telefon og TV samt safeboks. 
Hotellet råder over restaurant, bar, uden-
dørs terrasse, bowlingbane samt inden-
dørs pool og sauna. Forplejningen er 
særdeles god med buffet om morgenen og 
spændende menuer om aftenen.

Se mere: nillesrejser.dk/delj

 4 DAGE FRA 4.795,-

Dygtige kunstnere står bag 30 lysinstalla-
tioner, der i julemåneden oplyser 

Amsterdams idylliske kanaler 

JULEAFTEN
med 5-retters 

gourmet-julemiddag, 
livemusik og dansJul i Delden 

Festligt og stemningsfuldt juleophold med fantastisk mad
Der er lagt op til en stemningsfuld, festlig og velsmagende jul, når Susan og Theo byder 
velkommen på det hyggelige Hotel Het Wapen van Delden i Holland. Her kræser værtsparret 
om gæsterne, alt imens kokkene tilbereder lækre menuer. Under opholdet tager vi bl.a. på 
tur til juleudsmykkede Amsterdam samt besøger et tropisk oplevelsescenter med eksotiske 
planter, fugle og orkideer. Juleaften bliver vi forkælet med en gourmetmiddag og livemusik. 

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted, frokost i 
Neumünster og ankomst til Delden først på 
aftenen. 3-retters velkomstmiddag. 

DAG 2
Vi kører tidligt til Amsterdam, hvor vi tager på 
byrundtur. Amsterdam er en smuk by med et 
væld af velbevaret arkitektur fra storhedstiden 
i renæssancen. På en byrundtur ser vi bl.a. 
Rijksmuseet, kongeslottet og byens charme-
rende gavlhuse. Der er også mulighed for at 
tage på en hyggelig kanalrundfart og se byen 
smukt oplyst af utallige kulørte lamper. Om 
aftenen serveres en 3-retters menu.

DAG 3
Juleaftensdag tager vi en hyggelig kanetur 
omkring det eventyrlige Twickel-slot, og 
undervejs nyder vi en let frokost. Vi besøger 
efterfølgende Orchideeen Hoeve, der er 

et oplevelsescenter på 25.000 m² med et 
væld af tropiske planter, eksotiske fugle og 
orkideer i massevis. Juleaften nyder vi en 
lækker 5-retters middag i hotellets julepyntede 
restaurant. Efter maden er der levende musik 
og dans. 

DAG 4
1. juledag er der brunch på hotellet. Dernæst 
kører vi til den historiske by Zwolle, hvor 
Europas største isskulpturfestival afholdes. 
Her kreerer verdens 40 bedste isskulptører 
fantastiske mesterværker. Tilbage på hotellet 
er der mulighed for at deltage i en bowlingtur-
nering. Om aftenen kan vi se frem til en skøn 
6-retters middag. 

DAG 5
Efter morgenbuffeten sætter vi kurs mod 
Danmark. Frokostbuffet i Rødekro.

5 dage


