EKSKLUSIVT WEEKENDARRANGEMENT
Rejsefakta
3 dage i luksuriøse omgivelser med
musikalsk underholdning lørdag aften
af Butterflies
AFREJSE/HJEMKOMST
03.12 til 05.12 2021
Pris pr. person i
delt dobbeltværelse

kr. 2.880,00

Enkeltværelsestillæg

(begrænset antal eneværelser)

Underholdning af Butterflies
Vi gentager succesen og arrangerer dette helt specielle 3
dages weekend-arrangement,
med underholdning lørdag aften
af den fantastiske duo
”Butterflies”. Arrangementet
foregår i 2021 i den lille kurby Bad
Bramsted, beliggende mellem
Hamburg, Lübeck og Kiel
REJSEBESKRIVELSE
Dag 1 Efter endt opsamling kører vi til
Rødby Havn hvorfra vi sejler kl. 09.45
med ankomst til Puttgarden kl. 10.30.
Der stoppes for lidt grænsehandel,
inden vi fortsætter turen mod godset
Gut Stockseehof, hvor vi besøger et
helt specielt julemarked. se mere på
næste side. Efter dette herlige besøg
kører vi det sidste stykke vej til Bad
Bramsted, hvor vi indkvarteres på hotellet og Kl. 19.00 er der lækker buffet
a la køkkenchef i hotellets restaurant.
Dag 2 Vi starter dagen med en dejlig
morgenbuffet på hotellet.

Kl. 10.00 kører vi til Kiel.
Oplev, hvordan hygge, maritim stemning og vinteratmosfære forenes på
julemarkedet i Kiel! Med de store
færgeterminaler, museumshavnen og
HDW-værftets imponerende kraner
som kulisse stråler den festsmykkede
indre by i flot julebelysning og indbyder til en hyggelig indkøbstur og et
varmende glas punch.
kl. 14.00 kører vi retur til vores hotel,
og resten af eftermiddagen er til egen
disposition.
kl. 19.00 er der middag i seperat lokale på hotellet, hvor Butterflies spiller
op til julebal.
Dag 3 Morgenbuffet på hotellet.
Kl 09.30 er der busafgang mod Puttgarden, hvor der igen er mulighed for
at gøre gode indkøb til den kommende jul, inden vi tager med færgen kl.
12.45 med ankomst til Rødby kl. 13.30
Derefter retur til opsamlingsstederne.
Ørslev forbeholder sig ret til ændringer i
programmet.

Meget begrænset antal pladser, så bestilling foregår efter ”først til mølle” pricippet.

kr.

375,00

Prisen inkluderer
•
•
•
•
•
•

Bustransport i moderne turistbus
2 x overnatninger
2 x morgenbuffet
2 x 3 timers drikkevarer ad libitum
til middagen (øl, vand vin, kaffe og
te)
2 x aftenbuffet
Musikalsk underholdning lørdag
aften

Om hotellet
TRYP by Wyndham Bad Bramstedt er
et dejligt hotel centralt beliggende på
Köhlerhof i gåafstand til Bad Bramstedts hyggelige centrum.
Hotellet har lyse og venlige værelser med badeværelse med douche
og hårtørrer, satelit-tv med pay-tv,
telefon, trådløst internet, siddemulighed m.m. og de fleste har desuden
balkon.
TRYP by Wyndham Bad Bramstedt har
desuden to restauranter; Restaurant
Deichgraf i nordtysk, landlig stil og
den flotte, lyse Restaurant Galerie,
Desuden findes hotelbaren Le Bistro.
Hotellet har også et herligt
wellnessområde med swimmingpool,
to whirlpools, finsk sauna, dampbad
og fitnessrum samt to bowlingbaner
der kan lejes.
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JULEMARKED PÅ GUT STOCKSEEHOF
Rammen om dette helt spcielle, hyggelige julemarked er Godset Gut Stockseehof. I laden og i det store Juletelt samt
udendørs vil omkring 120 boder og udstillere præsentere tusindvis af gaveideer, og alt hvad der ellers tilhører julen.
Nedenstående er et udpluk af det store udbud på markedet:
• Gaver, antikviteter, smykker, festlige dekorationer, smukt tilbehør til hjemmet, sæber og dufte, kuriositeter og
sjældenheder, gamle stoffer, bøger, legetøj og kunsthåndværk
• Holsteiner delikatesser fra godset og regionen, lokale specialiteter, kød, pølse og osteprodukter, syltetøj,
friskbagt bondebrød, vafler, frugttærter og julekager
• Hjemmelavet godbidder direkte fra godsets køkken - lækker ærtesuppe, stegte kartofler og grønkål, pandekager
og varm glühwein er nogle af de lækkerier man kan nyde på stedet.
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