Borgen i Neustadt-Glewe

Rejse V - 2017/2018:
Ny 5-dages ”all-inclusive” rejse l både kendte og ukendte steder i
Mecklenburg-Vorpommern
med spændende og unikke oplevelser.
Her l heldagsbesøg i smukke hyggelige Schwerin.

Grupperne bor på det 4-stjernede hotel ”Schlosshotel Mercure” i Neustadt-Glewe. A ensmaden inkl. 1 stk. valgfri drikkevare serveres
delvis på hotellet og 2 a ener i ”Burgrestaurant” på borgen i Neustadt-Glewe. Den sidste a en serveres en stor buﬀet i ”Burgrestaurant”
med specialiteter fra lokalområdet. Denne a en kan der bes lles dansemusik.
På de 3 dagsudflugter besøger grupperne nogle af de største seværdigheder og a rak oner i Mecklenburg-Vorpommern og herunder
betagende slo e, en bondegård med et stort udbud af lokale varer, dligere DDR præsident Erich Honeckers private jagtresidens hvor grupperne også spiser frokost, en bjørnepark samt et helt enestående naturmuseum. Her l selvfølgelig alle Schwerins a rak oner bl.a. Domkirken,
det store smukke slot, sejltur gennem de 4 Schweriner søer m.m. Se e erfølgende programmet for de enkelte dage.
Dag 1: Den dansktalende rejseleder tager imod gruppen som here er bliver indkvarteret på ”Schlosshotel Mercure”. E erfølgende serveres
velkomstdrink og a ensmad inkl. 1 stk. valgfri drikkevare.
Dag 2: E er morgenmaden starter deltagerne kl. 09.30 og kører en kort strækning l det største Barokslot i Mecklenburg-Vorpommern:
”Schloss Ludwigslust”. Her går gruppen sammen med rejselederen igennem det imponerende slot og ser bl.a. den store smukke festsal. Turen
fortsæ er l ”Jagdschloss Friedrichmoor” der ligger i naturskønne omgivelser. Middagsmaden inkl. 1 stk. drikkevare serveres på jagtslo et
hvor deltagerne også ser et kendt fransk scenetapet fra 1814: ”la chasse a compiegnes” der oversat betyder ”kompagniets jagt i skoven”. E er
besøget på jagtslo et køres et kort stykke l den store bondegård ”Hof Denissen” hvor deltagerne først får en rundvisning og e erfølgende
kan der købes lokale specialiteter samt gårdens egne produkter i det store supermarked. Inden gruppen fortsæ er serveres e ermiddagskaffen i de hyggelige lokaler på gården. A ensmad inkl. 1 stk. valgfri drikkevare serveres i ”Borgrestauranten”. (km. 55)
Dag 3: E er morgenmaden kører gruppen kl. 08.30 og første besøg er i ”Bjørnepark Müritz” hvor deltagerne kan komme tæt på de fritgående
bjørne. Ved ankomsten serveres en ”Bjørnesnaps” . Fra bjørneparken køres videre l en unik restaurant ved Drewitzer søen som i DDR den
tjente som ”Jagtresidenz” for dligere ministerpresident Erich Honecker. Den eksklusive restaurant ligger med en enestående udsigt l søen
og deltagerne kan nyde det hele mens en lækker frokost inkl. 1 stk. valgfri drikkevare serveres i restauranten eller på terrassen. E er frokosten
fortsæ es l områdets største seværdighed: ”Natur- Oplevelses-Centrum-Müritz” som er et stort ak vt naturmuseum med bl.a. Tysklands
største ferskvandsakvarie, områdets sjældne træer og fugle samt med overraskende ak ve indslag. Inden deltagerne forlader ”Müritzeum”
serveres e ermiddagskaﬀe med kage. A ensmad inkl. 1 stk. drikkevare på hotellet. (km. 250)
Dag 4: I dag kan deltagerne opleve Schwerins herligheder. Første besøg er i byens største seværdighed: ”Schweriner Schloss” ved Schwerin
søen som besøges sammen med rejselederen. Fra slo et er der et kort stykke l en nærliggende udsigtsrestaurant ved Schwerin søen hvor
frokosten med 1 stk. drikkevare serveres. E er frokosten kan deltagerne vælge enten selv at gå ”Stadtbummel” eller sammen med rejselederen at besøge den store domkirke. Kl. 15 sejler gruppen gennem de 4 Schweriner søer og under sejlturen serveres e ermiddagskaﬀe med
kage. Ca. kl. 17.30 er deltagerne lbage på hotellet. Denne sidste a en serveres en stor buﬀet i ”Borgrestauranten” med specialiteter fra
Mecklenburg-Vorpommern. Der kan denne a en i llæg reserveres dansemusik. (km. 84)
Ydelser:
4 x overnatning på ”Schlosshotel Mercure”, velkomstdrink, helpension inkl. 1 stk. valgfri drikkevare l frokost og a ensmad, 3 x e ermiddagskaﬀe med kage, de 3 ovenstående dagsprogrammer, dansktalende rejseleder samt kurskat.
3 mes dansemusik med Live Band (2 pers.) koster i llæg kr. 3.375. Dansemusik med ”Alleinunterhalter” (1 pers.) koster kr. 3.000.
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