
3 nye julemarkedsrejser 2017/2018 
l  Erfurt-Weimar, Merseburg-Naumburg-Leipzig 

og Schwerin-Wismar
Julerejserne dine gæsterne ikke glemmer !  
Thüringens 2 smukkeste julebyer – Erfurt og Weimar

Erfurt med Tysklands største julemarkedsplads 
og Weimar med de hyggelige julemarkeder i den smukke historiske by.

Du vælger selv rejsedagene l Erfurt-Weimar.  
Rejse J-4-Erfurt:
4-dages julerejse med ophold på 4-stjernet Hotel Radisson direkte ved de pyntede  julegader i 
Altstadt.  På hotellet serveres kæmpe morgen- og a enbuffet.

Deltagerne besøger desuden glaskrystalgården ”Gernewitz” hvor man kan få graveret sin egne 
julegaver. Her serveres glühwein.  Rejselederen tager gruppen med på  byvandring  i Erfurt bl.a. 

l den berømte ”Krämerbrücke”, den store domkirke m.m. En af a enerne serveres a ensmaden 
i den historiske restaurant ”Wirthaus Christoffel”  i centrum af Erfurt.  Menuen består af speciali-
teter fra Thüringen.

Ydelser: 3 overnatninger på Radisson med morgen- og a enbuffet, 1 x a enmenu i ”Wirthaus 
Christoffel”, besøg på julemarkederne i Erfurt og Weimar, besøg på glaskrystalgården, byvan-
dring i Erfurt samt dansktalende rejseleder, betjening og kurskat. 

4-dages julerejser l middelalderbyen Merseburg og den imponerende by 
Leipzig  - med besøg på  de enestående julemarkeder i baggårdene i 

"Naumburg" samt på det store julemarked i ”Leipzig” 

Denne rejse kan kun reserveres fra fredag den 01. l mandag den 04. december 2017
eller fra fredag den 30. november l mandag den 03. december 2018. 

Rejse J-4-Merseburg:
Grupperne bor på Best Western Hotel i Merseburg. Her serveres morgen- og a enbuffet inkl. 1 stk. 
drikkevare l a ensmaden. Denne rejse er inklusiv dansea en på hotellet samt besøg med rundvis-
ning og smagsprøver på Tysklands største Sek abrik i Freyburg, besøg i ”Panometer” i Leipzig – et 
panorama i lyd og billeder samt byvandring i Merseburg l domkirken og slo et.

Ydelser: 3 overnatnunger inkl. halvpension, 1 stk. drikkevare l a ensmaden, hele ovenstående 
program, dansea en samt dansktalende rejseleder, betjening og kurskat. 

 
 

Rejse J-3-MV:
Grupperne bor enten på slotshotel Mercure i Neustadt-Glewe eller på det 4-stjernede hotel  
"Erbprinz" i Ludwigslust. På udrejsen besøges julemarkedet i Wismar og den e erfølgende dag 
"Schweringer Schloss" samt julemarkedet i Schwerin. Rejsen er med halvpension inkl. 1 stk. drik-
kevare l a ensmaden.  Den ene a en serveres "Mecklenburger Buffet" i "Borgrestauranten.

Ydelser: 2 overnatninger på slotshotel Mercure eller hotel „Erbprinz“ inkl. halvpension, 1 stk. 
drikkevare l a ensmaden, hele ovenstående program, dansktalende rejseleder på Schwerin-
dagen, betjening og kurskat.

En nyhed er 3-dages rejsen l julemarkederne i Schwerin og Wismar.
Du vælger selv rejsedagene l Mecklenburg-Vorpommern. 


