
 5 DAGE FRA 3.645,-

 AFREJSE HOTEL PRIS
 26. november HF 3.645,-
 26. november HT 3.745,-
 1. december HF 3.645,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  480,- 
Rabat til 3. person på 1 værelse  360,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 3 x overnatninger i Rüdesheim
ü 1 x overnatning i Tyskland
ü 4 x morgenmad
ü 4 x aftensmad
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü  Udflugter ekskl. entréer, vinbondebesøg 

og drikkevarer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLERNE
Hotel Trapp (HT) ligger centralt i Rüdesheim 
tæt ved torvet og Drosselgasse. Hotellet 
råder over elevator samt fine værelser med 
bad, toilet, tv og telefon samt lille køleskab. 
Forplejningen er særdeles god og består af 
en righoldig morgenbuffet og en 3-retters 
menu med flere julespecialiteter til middag.

Hotel Felsenkeller (HF) ligger centralt 
i Rüdesheim ved kabelbanen op til 
Niederwald-monumentet og tæt ved 
Drosselgasse. Værtsparret sætter en ære 
i, at gæsterne har det godt og hygger 
sig. Værelserne er fine med bad, toilet, 
telefon og TV. Hotellet har elevator fra 1. 
sal. Forplejningen består af en righoldig 
morgenbuffet og en 3-retters middag. 

Se mere: nillesrejser.dk/rhim

JUL 
fra hele 
verden

Julemarked i 
Rüdesheim 

© Weihnachtsmarkt der Nationen GmbH 

© Weihnachtsmarkt der Nationen GmbH 

5 dage

Julemarked fra alle verdenshjørner i én hyggelige vinby
Ungarske paprikapølser, italienske kager, mongolske uldvarer og kinesiske æsker frister 
side om side, når den traditionsrige vinby Rüdesheim hvert år huser et enestående jule- 
marked med boder fra 20 forskellige lande. Byen er smukt julepyntet og den
 internationale julestemning giver et spændende indblik i alverdens julegodter.

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, indkøbspause 
ved Otto Duborg, frokost i Neumünster og 
overnatning ved Göttingen. Ankomst til 
Rüdesheim ved middagstid næste dag. 

UDFLUGTER
Loreley, Hildegard og Niederwald – 
Halvdagstur
Vi tager på bustur i området omkring 
den berømte Loreley-klippe, der er en af 
Rhinens smukkeste strækninger. Her nyder 
vi de enestående udsigter, inden turen går 
videre til Eibingen og områdets historiske 
kloster. Dagen slutter ved det imponerende 
Niederwald-monument med en vidunderlig 
udsigt over Rüdesheim. Har du mod på mere, 
kan du tage kabelbanen tilbage til Rüdesheim.

Mainz – Halvdagstur
Vi kører til kulturelle Mainz, der også er 
kendt som vinby med en stærk tradition 
for at nyde et glas på de hyggelige vinstuer 
og værtshuse. Glæd dig til at opleve den 
smukke 1000 år gamle Mainz Domkirke, som 
vidner om historier fra kurfyrsternes tid. Byen 
byder desuden på pragtfulde paladser og et 
pulserende gadeliv.

Rüdesheim på egen hånd
Der er god tid til at nyde det juleudsmykkede 
Rüdesheim. For interesserede kan der 
arrangeres et besøg i Sigfrieds Musikkabinet.

Vinbondebesøg
Rüdesheim har gennem århundreder haft 
en blomstrende vinproduktion. Vi besøger 
en lokal vinbonde, får smagsprøver og hører 
vinenes historie. 

Musik- og danseaften 
Der arrangeres en hyggeaften med musik, 
sang og dans i Rüdesheims gader.

HJEMREJSE
Efter tidlig morgenmad forlader vi Rüdesheim. 
Middag på Lüneborg Hede syd for Hamburg.

Julemarked i 
Rüdesheim – Rhinen


