
                                                                                                       

Grupperne bor på 4-stjernet Hotel Michel & Friends i Hodenhagen med korte afstande l alle seværdigheder og a rak oner.  På hotellet 
serveres hver dag morgen- og a enbuffet  inkl.  1 stk. drikkevare l a ensmaden. Frokost med 1 stk. drikkevare samt e ermiddagskaffe 
serveres på de 3 dagsudflugter.  Hotellet lbyder både dansemusik og en bingo a en. På hotellet findes flere restauranter, bar, Biergarten, 
stor have m.m. 

Program for de 5 dage med 4 overnatninger:

Ankomstdagen: E er ankomst og indkvartering serveres velkomstdrink samt middagsbuffet inkl. 1 stk. drikkevare.

Dag 2: 
Gruppen starter kl. 09.30 og første besøg er i ”Heide Kerzenfabrik” hvor deltagerne ser frems llingen af de mest utrolige stearinlys.   Alle gæster 
får her udleveret en gave l en værdi af 75 kr.  E er besøget på stearinlysfabrikken fortsæ es et kort stykke l ”Walsrode Weltvogelpark” hvor 
gæsterne først ser et ”Fugleshow” Here er serveres frokost med 1 stk. drikkevare i parkens smukke restaurant. E er frokost kan deltagerne gå 
rundt og se de sjældne fugle og den smukke park.  Fra ”Walsrode Verdensfuglepark” køres nogle få km. l skovcafeen ”Eckernworth” hvor 
e ermiddagskaffen inkl. kage serveres. På hjemturen l hotellet stoppes ved et fabriksudsalg der bl.a. sælger chokolade, kaffe, cacao m.m. l 
uhørte lave priser.  A enbuffet inkl. 1 stk. drikkevare på vort hotel. (km.47)  

Dag 3: 
I dag går dagsudflugten l Celle hvor første besøg er på det imponerende slot. Her får gæsterne en rundvisning på slo et med en dansktalende 
guide. Frokosten inkl. 1 stk. drikkevare serveres i den nostalgiske restaurant ”Ratskeller” i det gamle rådhus på markedspladsen. E er frokosten 
har gæsterne mulighed for lidt ”Stadtbummel” på egen hånd i gågaderne i den smukke gamle by inden turen fortsæ er l  ”Orkide-Centrum” 
hvor gæsterne får en rundvisning blandt alverdens smukkeste orkideer og andre blomster som kan købes på stedet.E ermiddagskaffen med 
kage serveres i ”Orkide-Centrum” inden gruppen kører lbage l hotellet l a enbuffet med 1 stk. drikkevare. (km. 94)

Dag 4: ”Store Serenge  Dag”.  
Gruppen kører fra hotellet ca. 09.30 og kun ganske få km. l en af verdens største safari- og oplevelsesparker.  I parken findes et utal af vilde dyr 
og deltagerne får først en tur i parken med ”Serenge  bussen” hvor der kan opleves 1500 forskellige dyr. E er køreturen med ”Safari Bussen” 
serveres middagsmad inkl. 1 stk. drikkevare i parkens restaurant. Here er har gæsterne d på egen hånd l bl.a. at opleve ”Abejunglen” eller 
prøve en af de forskellige kørea rak oner i parken. Kl. 15 kan deltagerne opleve et ”Serenge  Show” og e erfølgende serveres e ermiddags-
kaffe med kage inden afgang fra safariparken.  A enbuffet med 1 stk. drikkevare på hotellet. (km. 11)

Ydelser: 5-dages ”all-inclusive” rejse med fuldpension, velkomstdrink og de anførte drikkevarer l frokost og a ensmad, e ermiddagskaffe 
med kage alle dage,  gave l værdi kr. 75, besøg i „Walsrode Weltvogelpark“, „Serenge  Safaripark“ samt alle ovenstående programpunkter,  
inkl. kurskat, betjening og dansktalende rejseleder.  

Tilvalg: 2½ mes levende dansemusik kr. 1.590.  
              Bingoa en kr. 60 pr. person. Gruppen bestemmer selv hvilken a en der ønskes dansemusik og Bingo.

Rejse S 2017/2018 
Ny 5-dages „all-inclusive” l „Lüneburger Heide“ 

med besøg i Walsrode,  Celle  og  i  Hodenhagen, hvor grupperne bor 
og hvor ikke mindst Europas største „Serenge  Safaripark” 

samt “Walsrode Weltvogelpark” ligger. 
Her l besøges de bedste seværdigheder i Celle bl.a. 

en enestående orkideplantage. 
Fra landegrænsen l hotellet er der kun 275 km. Og fra Pu garden kun 252 km.
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