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Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Kerstsfeer in hip Kopenhagen
Met bezoek aan Nordseeland

Deze december-feestmaand reist u met De Limburger Reizen naar de
nog door velen onontdekte gezellige en hippe stad Kopenhagen! De
sfeer in de Deense hoofdstad is bijzonder sprookjesachtig, dat kan ook
niet anders in de stad van sprookjesdichter Hans Christian
Andersen. U kunt heerlijk wandelen in de Nyhavn, waar ook altijd een
leuke kerstmarkt is met vele rijkversierde kraampjes en gezellige
restaurants en bars. Kerstshoppen kunt u in de beroemde Strøget,
maar ook een bezoek aan de “Kleine Zeemeermin” en letterlijke
cultuur opsnuiven in Nordseeland mag niet ontbreken. In deze
wereldstad, die in feite toch heel compact is, is altijd iets te beleven.
Vergeet daarom ook niet een bezoek te brengen aan het Tivoli, welke
in deze periode wordt omgetoverd tot een kerstparadijs. Zoals u
natuurlijk van ons gewend bent is alles voor u geregeld: transfer per
luxe touringcar naar de luchthaven van Brussel, vlucht naar
Kopenhagen, een stadstour o.l.v. een lokale gids langs de vele
bezienswaardigheden en uiteraard wordt u vergezeld door onze
ervaren en deskundige De Limburger Reizen reisbegeleiding, welke u
graag voorziet van tips om uw de mooiste plekjes te ontdekken. U
verblijft in een superior middenklasse hotel in het centrum van de

4 dagen vanaf
€ 949,- p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar van
Limburg naar Brussel v.v.

Vlucht Brussel–Kopenhagen v.v.

23 kg ruimbagage per persoon

Hoteltransfer luchthaven - hotel v.v.

3 nachten o.b.v. logies en ontbijt in
****hotel in centrum

Stadsrondrit o.l.v. gids

Excursie Nordseeland o.l.v. gids

Toeristenbelasting
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stad. Heeft u er ook zoveel zin in? God tur!

Dag 1 - Limburg - Brussel - Kopenhagen

Vanuit de door u gekozen opstapplaats heeft u een transfer per luxe
touringcar naar de luchthaven van Brussel. U vliegt om 10.10 uur
(onder voorbehoud) naar Kopenhagen. De landing is voorzien om ca.
11.40 uur. Uw transferbus wacht hier op u en brengt u naar uw hotel.
Na het inchecken is de rest van de middag en avond ter vrije
besteding, door de centrale ligging van uw hotel kunt u heerlijk veel
te voet ontdekken! ’s Avonds is diner op eigen gelegenheid. Stroget
en Vimmelskaftet met vele winkels en restaurants liggen op
loopafstand van het hotel. Proef ook de lokale winterse
specialiteiten Gløgg met een Rød Pølse!

Dag 2 - Stadsrondrit o.l.v. gids & vrije tijd

Na het ontbijt, leert u de Deense hoofdstad kennen tijdens een
stadstour langs zijn prachtige gebouwen, versierde pleinen pleinen en
talloze kerken evenals de kleine zeemeermin. Verschillende kastelen
liggen midden in het stadscentrum, zoals Amalienborg met de
imposante Schlossplatz en de wisseling van de wacht om 12.00.
Vanmiddag heeft u vrije tijd om het centrum verder op eigen
gelegenheid verder te ontdekken. Kerstshoppen, een museum
bezoeken of op een van de verwarmde terrassen langs het water
genieten van het mooie uitzicht. In de avond is het de moeite waard
om een bezoek aan het beroemde pretpark Tivoli, als duizenden
gekleurde lampjes het hele park verlichten en het een waar
kerstparadijs is.

Dag 3 - Tour o.l.v. gids naar Nordseeland

Onze gekwalificeerde gids zal u vergezellen op uw dagexcursie naar
de Deense regio Nordseeland. U ziet indrukwekkende kastelen. Zoals
Frederiksborg: gelegen in een prachtig park en het grootste gebouw
van de Deense Renaissance. Direct aan de Öresund ligt het
zogenaamde Hamlet Kasteel Kronborg (UNESCO Werelderfgoed!) Bij
mooi weer kunt u van hieruit het Zweedse Helsingborg zien liggen.
Eventueel bezoek aan het Louisiana Museum in Humlebaek,
waarschijnlijk het belangrijkste museum voor moderne en
hedendaagse kunst in Denemarken. Terug over de kustweg waar u
nog mooi uitzicht heeft op de Oresund. De avond is wederom te vrije
beschikking. Dineer vanavond bv. in de pittoreske Nyhavn.

Dag 4 - Vrije tijd, terugreis Kopenhagen - Brussel -
Limburg

Na het ontbijt heeft u nog vrije tijd in Kopenhagen, maar na de lunch

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Maximaal 25 personen per reisgroep

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50 per
reservering

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
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is het echt tijd om afscheid te nemen van de gezellige metropool. Uw
transferbus brengt u van het hotel naar de luchthaven waar u om
18.10 uur zult vertrekken en omstreeks 19.45 uur weer in Brussel zult
aankomen. Vanuit Brussel brengt de luxe touringcar u terug naar de
door u gekozen uitstapplaats in Limburg.

Hotel informatie

hotel Twentyseven**** (of gelijkwaardig
middenklasse hotel)

Gelegen op loopafstand van Rådhuspladsen, het stadshuis van
Kopenhagen. Dit is een intiem Deens designhotel geïnspireerd op de
mode uit de jaren 50 en 60 met een huiselijke sfeer en design
meubels. Hotel H27 is gelegen in het hart van Kopenhagen, biedt een
unieke Deense ervaring door zijn lokale design, eten en drinken. Een
weelderige groene tuin biedt rust en sereniteit weg van de drukte van
het centrum van Kopenhagen. Alle kamers zijn modern ingericht en
het ontbijt wordt geserveerd in het eigen restaurant.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 220,-

Hotel website: https://www.hoteltwentyseven.dk/
Hotel adres: Løngangstræde 27, 1467 Kopenhagen, Denemarken
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma en vluchtdetails onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden:
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