
>> Reis per luxe touringcar met  
gratis ontbijt op de bus tijdens de 
heenreis met vers appelsiensap 

>> Bootoverzet  
         >> Puttgarden—Rodby 
        >>  Rodby—Puttgarden 

>> 2 x overnachting in half pension 
in Hotel Panorama Billstedt **** 

>> 2 x overnachting inclusief ontbijt 
in Hotel First Mayfair **** 

 

 
>> ZA 15.02-WO19.02.2020    497 € 

 

 

>> inkom Tivoli park  

>> 1 x 3u stadsgids Kopenhagen 

>> 1 x  2.5 u  stadsgids Kopenhagen 
lichtfestival 

>> kultuur en toeristen tax 

KOPENHAGEN VERLICHT 
>> Een prachtige stad, die u nu eens op 2 manieren kan ervaren 

>> Gemoedelijk, groen en futuristisch  

De Deense hoofdstad is in elke jaartijd een bezoekje waard. Bijzonder  

interessant is een bezoek in februari, wanneer de stad op zijn mooist 

schittert: 2020 het derde Kopenhagen lichtfestival.  Bij een avond rondwande-

ling bewonderd u de mooiste verlichte gebouwen, kleurrijke lichtinstallaties 

en heldere kunstwerken. Het stralende Tivoli park laat u een glimp zien van 

zijn pracht en praal. Maar verder kan u ook genieten van alle leuke anekdotes 

die onze gids u vertelt over deze prachtig mooie stad. 

DENEMARKEN /  Kopenhagen lichtfestival 

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 
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IN DE PRIJS INBEGREPEN 

EXCURSIE PAKKET 29 € 

REISDATUM EN PRIJS 

PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  ZATERDAG 15.02.2020 

Genieten van de heenreis, vroeg in de och-

tend met een tussenstop in het prachtige 

Hannover. 

Overnachting in de omgeving van Hamburg 

DAG 4  DINSDAG 18.02.2020 

Deze ochtend nemen we afscheid van 

deze prachtige stad maar we maken nog 

een tussenstop in een typisch Deens stad-

je.  Overnachting omgeving Hamburg 

DAG 2  ZONDAG 16.02.2020 

Zeelucht op de bootoverzet van Puttgarden 

naar Rodby. Avondbezoek Tivoli met gids 

Overnachting in Kopenhagen 

DAG 5  WOENSDAG 19.02.2020 

Terugreis huiswaarts met een tussenstop 

in Osnabrück. 

DAG 3 MAANDAG 17.02.2020 

Prachtige stadsrondgang in Kopenhagen olv 

een gids 

Overnachting in Kopenhagen 

 

INCLUSIEF GRATIS 

ONTBIJT OP DE BUS 

MET VERS   

APPELSIENSAP 


