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WONDERFUL
COPENHAGEN

med nostalgi
og julelys

2 dage

Julemarkeder i København & Tivoli
Vælg mellem Jul på Bakken eller rundvisning i Folketinget
I månederne op til jul pynter København sig med julelys og smukt dekorerede juletræer, og på
Strøget handles lystigt ind i de udsmykkede butikker samt på de hyggelige julemarkeder rundt
omkring i centrum. Kronen på værket er Tivoli, der forvandles til et sandt vinterligt juleeventyr
med ikke mindre end 1.200 juletræer pyntet med 60.000 julekugler.
DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted. Vi kører en kort
byrundtur i København og kommer bl.a. forbi
Rådhuspladsen, inden der på egen hånd er tid
til juleindkøb, museumsbesøg eller en hyggelig
gåtur på Strøget. Sidst på eftermiddagen kører
vi til hotellet, og om aftenen spadserer vi til
det julepyntede Tivoli. Entré til Tivoli koster
kr. 105,00 pr. person og skal bestilles ved
tilmeldingen.
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DAG 2 Byrundtur og Jul på Bakken
Vi sætter kursen mod det stemningsfyldte
Bakken, hvor lyskæder og juletræer sætter
scenen for de hyggelige julemarkeder. Vi nyder
en dejlig julefrokost på Elverdybet, inden vi går
på opdagelse rundt i Bakkens gader og stræder,
hvor hjemmelavede bolsjer, julepynt, hjemmestrik
og meget mere fylder boderne. I Hedensted
spiser vi aftensmad. Julefrokost inkl. 1 x
drikkevarer hos Elverdybet koster kr. 155,00
pr. person og skal bestilles ved tilmeldingen.
DAG 2 Byrundtur og Folketinget
På en byrundtur ser vi Rådhuspladsen,
havnefronten med Den Sorte Diamant,
Nyhavn og Rosenborg Slot samt Langelinie
og Den lille Havfrue. Vi gør et kort ophold ved
Amaliehaven og Amalienborg Slot, hvorfra vi
kan nyde synet af Operahuset på Holmen.
Herfra fortsætter vi til Christiansborg, hvor et
nordjysk medlem af Folketinget viser rundt. Her
får vi et indtryk af politikernes arbejdsplads og
ser folketingssalen, kongelogen, vandrehallen,
landstingssalen og grundlovene. I Hedensted
spiser vi aftensmad. Rundvisningen er gratis,
men tilmelding skal ske ved bestilling.

2 DAGE FRA 1.595,HOTEL
AFREJSE
25. nov.
Folketinget
27. nov.
Folketinget
29. nov.
Jul på Bakken
30. nov.
Jul på Bakken
4. dec.
Folketinget
6. dec.
Jul på Bakken
9. dec.
Folketinget
Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

PRIS
1.595,1.595,1.595,1.695,1.595,1.695,1.595,-

Tillæg for enkeltværelse
Rabat til 3. person på 1 værelse

330,180,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 1 x overnatning i København
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x morgenmad
ü 1 x aftensmad (hjemrejse)
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder
ØVRIGT: Forbehold for ændring af tema.
OM HOTELLET
Absalon City Hotel er et 4-stjernet
hotel centralt i København tæt ved Tivoli,
Strøget og Hovedbanegården. Hotellet
råder over elevator, bar og morgenmadsrestaurant. Alle værelser har bad, toilet,
gratis Wi-Fi samt TV. Forplejningen er en
flot morgenbuffet.
Se mere: nillesrejser.dk/kobfom

