
AFREJSE PRIS
 30. december 3.795,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  375,- 

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 2 overnatninger på centralt hotel
ü 2 x morgenmad 
ü 1 x aftensmad 
ü 1 x velkomstdrink 
ü  1 x nytårsarrangement inkl. udvalgte 

drikkevarer til maden
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü Alle udflugter ekskl. entreer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLET
Hotel Alte Wache er et hyggeligt hotel 
med den helt rigtige beliggenhed centralt 
i Hamburg i nærheden af flere af byens 
seværdigheder. Fra hotellet er der få 
minutters gang til hovedbanegården og 
til gaden Lange Reihe. Der er reception 
med safeboks, restaurant, elevator, bar 
og Wi-Fi. Alle værelser har bad og toilet 
med hårtørrer og TV, telefon og minibar. 
Der bydes på en righoldig morgenbuffet 
og i hotellets restaurant serveres tyske og 
internationale retter. 

Se mere: nillesrejser.dk/hamn

 3 DAGE FRA 3.795,-

NYHED Nytår i Hamburg 
Hotel i hjertet af Hamburg med All Inclusive
Fejr nytår i Hamburg og bo centralt i den spændende storby, hvor nytåret altid bydes 
velkommen med fest og farver. Den skønne metropol er en af Tysklands mest besøgte 
byer og er et sandt overflødighedshorn af butikker, museer og små, hyggelige gader med 
caféliv og gode restauranter. Nytårsaften fejres på fornemmeste vis med en festmenu 
med nøje udvalgte drikkevarer på det flot pyntede Hotel Alte Wache. Hvis vejret tillader 
det, kan vi opleve et inferno af et midnatsfyrværkeri på hotellets tagterrasse, som flot 
spejler sig i Elben. 

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted og indkøbspau-
se ved Fleggaard. Ankomst til Hamburg midt 
på eftermiddagen. Efter indkvartering er der 
mulighed for at udforske Hamburg, inden 
vi om aftenen nyder en 3-retters menu på 
hotellet. 

DAG 2
Nytårsaftensdag udforsker vi Hamburg og 
nyder den specielle nytårsstemning. Fra 
Köhlbrandbrücke får vi en flot panoramaud-
sigt over havnen og kører en byrundtur, hvor 
vi ser nogle af de vigtigste seværdigheder. 

Efterfølgende er det muligt at slappe af 
på hotellet og gøre klar til en festlig aften. 
Nytårsarrangementet begynder med en 
velkomstdrink, og der serveres derefter en 
sublim festmenu. Der er All Inclusive, hvilket 
betyder drikkevarer ad libitum til maden. 
Herunder følger fri servering af øl, vand, vin 
og sekt fra kl. 19.00-02.00. 

DAG 3
Der er mulighed for at sove længe. Efter mor-
genmaden kører vi nordpå forbi Rendsburg 
og Schleswig. Frokostbuffet i Rødekro.

3 dage


