Svendborg · Nytår ·
2022
3 dage

Pak festtøjet og dit gode humør, når vi fejrer en festlig nytårsfest i det sydfynske.
På vores stamhotel i den Sy'fynske hovedstad venter en
flot nytårsfest. Her er du altid garanteret et ophold af
høj kvalitet og et brag af en nytårsfest!
Er du til fest og farver, men undværer gerne besværet
med at arrangere? Så tag med til Sydfyn, og hold din
nytårsaften i charmerende Svendborg.

På Hotel Svendborg fejrer man nytåret med manér. Her
er der dækket op til et storstilet nytårsarrangement
med drikkevarer og musik inkluderet. Husk blot
dit festtøj, danseskoene og det gode humør! Undervejs
bliver der også tid til et par udflugter i Svendborg og
omegn, så der kommer en hel lille nytårsferie ud af det.

Datoer og priser
Vi har i øjeblikket ingen kommende datoer planlagt for denne rejse.
Er du interesseret i at vide om og hvornår, vi er klar med nye datoer og progam for denne rejse, er du meget
velkommen til at kontakte os.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og kom på forkant med alle nyheder, nye kataloger og få gode rejsetips.

natmad (2. dag)

Tillæg pr. person
Eneværelse

475,-

Afbestillingsforsikring

300,-

• Stor nytårsfest med champagne, kaffe, kransekage,
musik og dans
• Udflugt til Tåsinge og Langeland

Brændstoftillæg

60,-

• Besøg ved Elvira Madigans grav

Obl. administrationstillæg

89,-

• Byvandring i Rudkøbing
• Byvandring i Svendborg med lokalguide

Rabat pr. person
Brorabat · Rejsende fra Bornholm

• Rejseleder på hele rejsen
250,-

Inkluderet i prisen
• 4-stjernet bus, inkl. pladsreservation og WiFi
• 2 nætter i Svendborg på Best Western Plus Hotel
Svendborg****
• 1 x morgenmad (2. dag)
• 1 x nytårsbrunch (3. dag)
• 1 x let frokost (2. dag)

Opsamling på busrejser
Start din rejse på et af vores mange opsamlingssteder.
Fold køreplanen ud for at se alle ruter og
opsamlingstider.

Vigtigt! Opsamling i København:
Indtil d. 31/12 2022 vil opsamlingsted Sjælør Station
være ændret til:

• 1 x eftermiddagskaffe og kage (1. dag)
• 1 x middag (1. dag)
• 1 x 5-retters nytårsmenu, inkl. vin ad libitum samt

Valby Station ved Lyshøjgårdsvej nr. 73
(busholdepladsen).

Hovedrute 18-2 · Jylland & Fyn
Udrejse
12.00

Hjemrejse
Roskilde ved hjørnet af Køgevej og Ny Østergade

14.45

12.15

Høje Taastrup Station ved Banestrøget og
taxiholdepladsen

14.30

13.00

København, Sjælør Station

14.00

13.30

Karlsunde ved motorvej (udrejse Cirkel K/vest og
hjemrejse Shell/øst)

13.30

13.45

Ølby Station ved Netto

13.15

14.15

Ringsted Bane

12.45

14.30

Sorø Busterminal, Rådhusvej

12.30

14.45

Slagelse Station ved Nordre Stationsvej

12.15

15.15

Nyborg Station

11.45

Dagsprogram
1. dag: Ankomst til Svendborg
Over middag kører vi fra Sjælør Station mod Fyn. På den
anden side af Storebæltsbroen drejer vi fra motorvejen

inden du har mulighed for at tage med på en lille
byvandring med en lokalkendt guide, der beretter om
Svendborgs spændende historie.

og fortsætter ad landevejen mod Svendborg, hvor vi

Efter endt byvandring er der tid til at slappe af, inden

ankommer om eftermiddagen.

dørene bliver slået op til Hotel Svendborgs flotte

Vi bydes velkommen på det populære Hotel Svendborg
med en kop kaffe og et stykke kage, inden vi runder
dagen af med en fælles middag på hotellet.
Inkluderede måltider: Middag.

nytårsarrangement: Vi får serveret velkomstdrink og en
lækker 5-retters nytårsmenu med dejlige vine til i vores
eget lokale. Middagen bliver efterfulgt af kaffe og
kransekage, hvorefter der bliver spillet op til dans i
fælleslokalerne. Til midnat ønsker vi hinanden godt nytår
og skåler i champagne med kransekage til. Festen
afrundes med lidt natmad til at gå i seng på.
Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og middag.

Hotel Svendborg ligger centralt på torvet.

2. dag: Tåsinge, Langeland og nytårsaften
Efter vi har nydt hotellets gode morgenbuffet, skal vi se

Svendborg byder på mange seværdigheder, som
bl.a. Vor Frue Kirke.

nærmere på Det Sydfynske Øhav. På Tåsinge besøger vi
Landet Kirkegård, hvor Elvira Madigan og Sixten Sparre
ligger begravet. Herfra kører vi videre til Langeland og

3. dag: Nytårsbrunch og hjemrejse

går en rundtur i øens største by, Rudkøbing. Den gamle

Vi indleder det nye år med at spise en stor og lækker

købstad har bevaret sit gadenet fra middelalderen med

nytårsbrunch, inden vi sætter os i bussen og kører mod

små, krogede gader og idylliske bindingsværkshuse. Fra

Sjælland. Vi er tilbage på Sjælør Station først på

apoteket stammer byens mest berømte sønner,

eftermiddagen.

brødrene Ørsted.
Inkluderede måltider: Morgenmad (brunch).
Tilbage på hotellet i Svendborg spiser vi en let frokost,

Hotelinformation
Best Western Plus Hotel Svendborg ****
Hotel Svendborg er byens førende hotel og ligger

Værelser

centralt nær gågader, torvet og havnen. Hotellet har
Nydelige, lyse værelser indrettet med tv, telefon, radio,

både restaurant, café, bar og elevator.

gratis WiFi og badeværelse med hårtørrer.

Best Western Plus Hotel Svendborg.

Restauranten på Best Western Plus Hotel
Svendborg.

Fællesområde på Best Western Plus Hotel
Svendborg.

Eksempel på dobbeltværelse på Best Western Plus
Hotel Svendborg.

Åbningstider

Vitus Rejser

Kontakt

Mandag - torsdag: Kl. 10.00-16.00

Sølvgade 15-17

Salg: 33 14 65 66

Fredag: Kl. 10.00-15.00

1307 København K

info@vitus-rejser.dk
kundeservice@vitus-rejser.dk

