
  

 Formand: Birgit Sørensen Kasserer: Aage Mikkelsen 
  5049 7670  6082 6416 
  nimholm1@gmail.com  aage.mik@stofanet.dk  
 

Indbetalinger kan foretages til konto  6191 7901089 
 
 

 

Den 5. og 6. december 2022 
 

Vi rejser med Riis rejser. Prisen er for overnatning i dobbeltværelse: 
 

Kr. 945,00 
 

Prisen inkluderer:  
 

 Dansk rejseleder,  

 buskørsel i ****bus,  
 hotelovernatning,  
 aftensmad,  

 morgenmad samt  
 alle lovpligtige skatter og afgifter. 

 

Tilkøb:  
 

 Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.  
 Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.  
 Smurt rundstk. m. kaffe/te på afrejsedag v/ Kolding: 16 kr. 

 
Vi har reserveret 20 billetter, så det er ”først til mølle . . ” 

 

Seneste tilmeldingsdato er onsdag den 21. september 
 

Fortsættes på næste side …….. 
 



 

Side 2 

 
 

 
 
På denne 2-dages rejse kan du opleve såvel Flensburg som Lübeck i smukke 

adventsklæder. De flotte julemarkeder med alverdens julepynt, Glühwein, 
brændte mandler og meget mere finder vi næppe prægtigere end i Tyskland og 

ikke mindst i Nordtyskland. 
 

På denne rejse bor vi rimeligt centralt på Tryp Hotel Aquamarin, der ligger 

2.500 meter fra den store, gamle byport, Holsten Tor. Så for de spadsereglade 
kan man sagtens gå fra hotellet til Lübecks smukke bykerne, eller hurtigt 
snuppe en taxa de få meter.  
 

Hotellet har pæne og rummelige værelser med brus eller bad, toilet, TV, tlf. 

m.m.  
 

Om aftenen serverer hotellet 3-retters middag eller middagsbuffet, hvorefter 

der er tid og mulighed for at gå en tur ned i den idylliske, gamle bydel af 
Lübeck. 
 

Program: 
 

Vi stiger på bussen ved Bilka mandag den 5. december kl. 740. 
 

1. dag: Flensburg. Lübeck 
Efter påstigning kører vi via Padborg til Flensburg, som i den grad også er et 
besøg værd. Her juler man også igennem i gader og stræder, og vi nyder et par 
timer i den gamle danske by, inden vi kører til Lübeck, hvor vi checker ind på 

Tryp Hotel Aquamarin. Her bliver tid til afslapning inden middagen kl. 18, 
hvorefter der er masser af tid til at gå en tur ind i Lübecks gamle bydel omkring 

Breitestrasse, hvor det emmer af knas og kugler. 
 

2. dag: Lübeck. Hjemrejse 
Nyd morgenen med den gode buffet på hotellet. Kl. 11 åbner julemarkedet, og 
således har vi 3 dejlige timer til at opleve Tysklands måske flotteste julemarked 

i Lübeck. Hen på eftermiddagen kører vi til grænsen nord for Flensburg, hvor 
der er lejlighed til at handle, inden vi kører tilbage mod vores udgangspunkter. 
 

Vi er hjemme igen ved Bilka tirsdag den 6. december kl. 2035. 

 


