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Julerejse med
helpension

AFREJSE PRIS
 24. december 3.795,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  500,- 

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 2 overnatninger på Kryb i Ly i Taulov
ü 2 x morgenmad
ü 2 x frokost på Kryb i Ly
ü 1 x frokost på Koldinghus
ü  1 x julearrangement inkl. 3-retters 

julemenu
ü  1 x kaffe/te/gløgg med kringle og  

æbleskiver
ü 1 x 2-retters aftenmenu
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

ENTRÉER
Koldinghus ca. DKK 95,00.

OM HOTELLET
Best Western Kryb i Ly ligger idyllisk i 
Taulov med udsigt over Kolding Fjord. 
Legenden om Kryb i Ly går tilbage til 1737, 
hvor Kong Christian VI passerede kroen i 
regnvejr og udbrød: “Lad os krybe i ly her”. 
I hotellets hovedbygning findes restaurant, 
pejsestue, flere flotte sale, bar og indendørs 
pool. I sidefløjene ligger værelserne, som er 
indrettet med bad og toilet, TV, telefon, hår-
tørrer og gratis Wi-Fi. Hotellet har to etager, 
og der er trapper mellem hovedbygningen 
og sidefløjene samt til 1. sal. Forplejningen 
er god og er baseret på friske råvarer. Om 
morgenen er der stor buffet.

Se mere: nillesrejser.dk/kryj

 3 DAGE FRA 3.795,-

Koldinghus

Dansk jul på Kryb i Ly
Hold jul på hyggelig og traditionsrig kro

Glæd dig til juleaften på den stråtækte storkro, Kryb i Ly, hvor der er passet godt på den 
historiske arv samtidig med, at kroen er nænsomt moderniseret. De flotte historiske 
rammer ses både i restauranten, korridorerne og den hyggelige pejsestue, hvor ilden 
knitrer, og julefreden for alvor kan sænke sig.

DAG 1
Efter indtjekningen på det hyggelige hotel 
i Taulov spiser vi en let frokost; suppe med 
brød. Om eftermiddagen bydes på gløgg, 
æbleskiver, kaffe og kringle samt mulighed for 
at tage til julegudstjeneste i middelalderkirken 
i Taulov. Juleaften nyder vi en dejlig 3-retters 
julemiddag og hygger efterfølgende ved 
juletræet med julegodter, sang og gaver.

DAG 2
1. juledag kører vi til Christiansfeld, 
der i 2015 blev optaget på UNESCOs 
verdensarvsliste. Vi går en tur og hører 
byens historie. Hjemturen går ad smukke 
veje forbi Hejlsminde og langs Lillebælt. 
Vi kommer også forbi det smukke område 
omkring Skamlingsbanken, som byder på 
en fantastisk udsigt og mange historiske 
monumenter. Efter den store frokostbuffet på 
hotellet er der tid til at slappe af i de hyggelige 
omgivelser, inden middagen serveres.

DAG 3
2. juledag spiser vi morgenbuffet på hotellet 
og kører herefter til Kolding, hvor vi besøger 
byens største seværdighed; Koldinghus. 
Kongeslottet blev grundlagt i 1200-tallet og 
brændte i 1808. Det blev genopbygget og 
fremstår i dag imponerende. Der er mulighed 
for at besøge det tilhørende museum 

(entré ej inkluderet). Vi slutter af med en tur i 
fangekælderen, der i dag er restaurant. Her 
er vi vært ved en lækker frokost som en skøn 
afslutning på juleturen.

3 dage


