
 AFREJSE PRIS
 30. december 4.575,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  600,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 3 overnatninger i Husum
ü 3 x morgenmad
ü 2 x aftensmad
ü  1 x nytårsarrangement inkl.  

4-retters menu
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü  Alle nævnte udflugter ekskl. entréer  

og drikkevarer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLET
Thomas Hotel er et dejligt hotel, som lig-
ger centralt i Husum tæt ved den idylliske 
havn og de hyggelige forretningsgader. 
Hotellet råder over restaurant, bar, spa- og 
wellnessbehandlinger, fitnessrum, diskotek 
samt elevator. Værelserne er flotte og har 
bad, toilet, TV, telefon samt gratis Wi-Fi. 
Forplejningen er særdeles god og består af 
buffet om morgenen og 3-retters menuer 
om aftenen samt en lækker 4-retters 
nytårsmenu. 

Se mere: nillesrejser.dk/husn

 4 DAGE FRA 4.575,-

NYTÅRS-
AFTEN 

4-retters 
festmenu

Husums smalle 
gader, farverige 
huse og den lille 
havn midt i det 
hele

Nytår i Husum 
4 dage

Festligt nytår ved Vadehavet
Glæd dig til en herlig nytårsrejse til den hyggelige havneby Husum, der byder på 
maleriske gyder og en helt særlig charme. Her venter et par afslappende dage, 
hvor vi bl.a. oplever havnen, de kamtakkede huse, Husum Slot, Stormhaus og 
Marienkirche samt tager på udflugt til Friedrichstadt og Tönning. På torvet står 
skulpturen Tine, der er en søster til fiskerpigen Amanda i Kerteminde. Nytårsaften 
bliver festlig med en 4-retters menu, musik og dans.

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted og indkøbs-
pause ved Fleggaard, hvorefter vi besøger 
julemarkedet i Flensburg. Vi ankommer til 
Husum, der er hovedstad i Nordfriesland, 
sidst på eftermiddagen og spiser middag 
på hotellet. Senere er der mulighed for en 
aftentur med et cafébesøg.

DAG 2
Nytårsaftensdag tager vi på byrundtur i 
Husum til fods og kører derefter til den 
idylliske by Friedrichstadt. Senere er der 
mulighed for at komme til nytårsgudstje-
neste. Om aftenen nyder vi hotellets flotte 
4-retters nytårsmenu, musik og dans samt 
naturligvis et glas champagne til midnat.

DAG 3
Nytårsmorgen kan vi sove længe, og om 
eftermiddagen kører vi til den hygge-
lige by Tönning. Undervejs besøger vi 
det imponerende Eidersperrwerk, som 
adskiller Eideren fra Nordsøen. Vi oplever 
desuden den specielle natur i marsk- 
landet. Aftensmaden er en god buffet på 
hotellet.

DAG 4
Hjemturen går via landevej op til den 
danske grænse, hvor vi gør et kort ophold 
ved Schackenborg Slot. Frokostbuffet i 
Rødekro.


