
AFREJSE PRIS
 23. december 3.745,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  600,- 

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 3 overnatninger på Holiday Inn Lübeck
ü 3 x morgenmad
ü 2 x flotte julebuffeter
ü 1 x 4-retters julemenu (24. december)
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü Udflugter ekskl. entréer og drikkevarer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLET
Holiday Inn Lübeck ligger centralt i 
Lübeck ca. 5 min. til fods fra byens 
mange seværdigheder. Hotellet råder over 
reception, restaurant, elevator, indendørs 
pool, sauna og bar. Alle værelser har 
bad og toilet med hårtørrer, TV, telefon, 
safeboks, gratis Wi-Fi samt mulighed for 
at lave te og kaffe. Forplejningen er helt i 
top med buffet morgen og aften samt en 
4-retters julemenu juleaften.

Se mere: nillesrejser.dk/lubj

 4 DAGE FRA 3.745,-
4-RETTERS 
JULEMENU 

og hyggeligt 
samvær 

Schwerin Slot i 
byen Schwerin er 
en af byens største 
seværdigheder

Jul i Lübeck
Jul i den traditionsrige julemarkedsby
Allerede for 350 år siden blev juletraditionerne i Lübeck nævnt som noget ganske særligt. 
Det gælder stadig i dag, hvor de berømte julemarkeder har bredt sig til det meste af 
byen, mens de smalle gader og historiske facader er pyntet med lys og guirlander hele 
december. Perfekte rammer for en stemningsfuld juleaften! 

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted, indkøbspause 
ved Fleggaard og ankomst til Lübeck midt på 
eftermiddagen. Her besøger vi byens berømte 
julemarkeder, hvor duften af glühwein fylder 
de krogede gader i Lübecks gamle bydel. Om 
aftenen nyder vi en flot buffet og et glas glögg 
på hotellet.

DAG 2
Juleaftensdag går vi en byrundtur, og der 
er tid til at handle i de hyggelige butikker 
eller smage byens kendte marcipan fra 
Café Niederegger. Om eftermiddagen er der 
mulighed for at deltage i en julegudstjeneste. 
Juleaften serveres en flot 4-retters julemenu. 
Efter maden er der hygge med sang og 

julegaver. Ved midnat er der julegudstjeneste 
i St. Marienkirche - en ganske stemningsfuld 
oplevelse.

DAG 3
Vi besøger Mecklenburgs ældste by Schwerin, 
der ligger idyllisk mellem flere søer. På en 
af øerne ligger eventyrslottet Schwerin Slot, 
hvor Dronning Alexandrine blev født og 
voksede op. I den hyggelige gamle bydel 
med bindingsværkshuse og små gader er der 
frokost på egen hånd. Om aftenen er der en 
flot julebuffet på hotellet. 

DAG 4
Vi kører atter mod Danmark. Frokostbuffet i 
Rødekro.

4 dage


