
Hotel tæt på 
Wismar julemarked

AFREJSE PRIS
 27. november 2.495,-
 2. december 2.495,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  450,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 2 overnatninger i Wismar
ü 2 x morgenmad
ü 2 x aftensmad
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLET
Steigenberger Hotel Stadt Hamburg 
ligger på det maleriske torv midt i 
Hansestaden Wismar. Hotellet har 
reception, restaurant, elevator, bar samt 
spa- og wellnessafdeling. Alle værelser har 
bad og toilet med hårtørrer, telefon,  
TV og minibar. Forplejningen består af 
buffet om morgenen og veltilberedt middag 
efter kokkens valg om aftenen.

Se mere: nillesrejser.dk/wism

 3 DAGE FRA 2.495,-

© TZW / Hansestadt Wismar

© TZW / Hansestadt Wismar

Charmerende Wismar og eventyrslottet i Schwerin
I den smukke hansestad Wismar, hvor den gamle bydel er på UNESCOs 
verdensarvsliste, findes byens julemarked ved den gamle Marktplatz. Her ligger 
også vores hotel, så boderne med juletræspynt, kunsthåndværk, varme drikke og 
velduftende bagværk er lige udenfor døren. Vi oplever også slottet i Schwerin, 
som har huset hertugerne af Mecklenburg. 

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted. Efter ind-
kvartering på hotellet i Wismar skal vi se 
julemarkedet på en byrundtur til fods. 
Efter middag på hotellet er aftenen til fri 
disposition, så der er rig mulighed for at 
nyde den juleudsmykkede by, hvor den 
unikke gamle bydel er på UNESCOs 
verdensarvsliste.

DAG 2
Efter morgenmaden kører vi mod 
Schwerin, der ligger idyllisk omgivet 
af 12 søer. På turen skal det smukke 
sølandskab opleves, inden vi når 

Schwerin, hvor der bliver mulighed for at 
spise frokost på egen hånd og besøge 
eventyrslottet, Schwerin Slot, der ligger 
på en ø i Schwerin-søen. Vi ser også 
byens charmerende, gamle bydel og 
julemarkedet samt får tid til at shoppe i 
byens store indkøbscenter. Vi er tilbage 
i Wismar til aften og spiser middag på 
hotellet.

DAG 3
På hjemturen holder vi indkøbspause 
ved Otto Duborg og spiser frokostbuffet i 
Rødekro.

Julemarkeder i Wismar & Schwerin 
3 dage


