
AFREJSE PRIS
 30. december 3.845,- 

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  380,- 

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 2 overnatninger i Neumünster
ü 2 x morgenbuffet
ü 1 x aftensbuffet
ü  1 x Nytårsarrangement med  

All Inclusive
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse) 
ü Velkomstdrink med snacks
ü Nytårsfyrværkerishow
ü Gratis kaffe og Wi-Fi på værelser
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLET
Hotel Altes Stahlwerk er et flot og 
spændende hotel centralt beliggende i 
Neumünster. I hotellets konstruktion indgår 
det gamle stålværk, som giver et utraditionelt 
udseende, men samtidig også et moderne 
design. Alle værelser har bad og toilet, TV, 
kaffemaskine med gratis kaffe og gratis 
Wi-Fi. Gæster kan gratis benytte hotellets 
dampbad og finske sauna. Der er elevator, 
restaurant, bar og døgnåben reception. 

Se mere: nillesrejser.dk/neun

 3 DAGE FRA 3.845,-

NYTÅRS-
AFTEN MED

All Inclusive 
om bord 

Nytår på Altes Stahlwerk i Neumünster 
Nytårsaften med musik og dans – og All Inclusive
Mellem Vadehavet og Østersøen, kun en god times kørsel fra den dansk-tyske grænse, 
ligger Neumünster. Et godt udgangspunkt når Schleswig-Holstens spændende byer og 
historiske seværdigheder skal udforskes. På denne rejse besøger vi Lübeck med den 
charmerende bykerne samt Tysklands næststørste by Hamburg . Vi bor på et unikt hotel, 
hvor vi fejrer nytår med lækker mad, musik og dans samt drikkevarer ad libitum. 

DAG 1
Efter morgenkomplet i Hedensted og indkøbs-
pause i Fleggaard går turen til Lübeck. Her 
ser vi bl.a. Marienkirche og byens gamle 
byport. Sidst på eftermiddagen kører vi til 
Neumünster, indkvarteres på hotellet og spiser 
middag.

DAG 2
Om formiddagen nytårsaftensdag kører vi 
til Hamburg, hvor der er en særlig nytårs-
stemning. Fra Köhlbrandbrücke får vi en flot 
panoramaudsigt over havnen og kører en 
byrundtur, hvor vi ser de vigtigste sevær-
digheder. Midt på eftermiddagen er vi retur i 
Neumünster. Hotellets moderniserede gamle 
fabrikshal med scene og dansegulv danner 
en unik ramme om nytårsarrangementet, 
der begynder med velkomstdrink og snacks. 
Derefter nyder vi den store nytårsbuffet, og 
efterfølgende er der musik og dans frem 
til midnat. Klokken 24 nyder vi et glas sekt 
og hotellets flotte fyrværkeri-show. Festen 
fortsætter, for de som har lyst, helt til kl. 03:00. 

All Inclusive er fra klokken 19:30 til klokken 
03:00 og omfatter fri servering af øl, vand, vin, 
kaffe og te. 

DAG 3
Sidst på formiddagen kører vi nordpå forbi 
Rendsburg og Schleswig. Frokostbuffet i 
Rødekro.

3 dage


