
Landlig idyl i slottenes land

5 dages kør-selv-ferie på 3-stjernet hotel i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Det 3-stjernede Landhaus Bondzio ligger i rolige, naturskønne
omgivelser nær Schwerin (15 km) på østsiden af den store,
smukke Schwerinersø og ikke langt fra søen Cambser, hvor
man kan bade om sommeren. Her har I mulighed for nogle
afslappende feriedage i hyggelige omgivelser med mange
gode udflugtsmål. 

I kan tage på eventyr i det skønne landskab i
Mecklenburg-Vorpommern og opleve de mange
stemningsfulde, gamle byer og pragtslotte, som vidner om en
rig og spændende forhistorie. I kan f.eks. smutte omkring
Torneroseslottet i Schwerin, der ligger og troner på en lille ø
ude i søen. Men også barokslottet i Ludwigslust (47 km) eller
renæssanceslottet i Güstrow (56 km) er et besøg værd. Og
hvis I spiller golf, er det oplagt at benytte sig af rabatten på
greenfee, som gælder til den 18 huller store Winston Oben
golfbane hos Winston Golf kun få kilometer fra hotellet. 

Besøg også glasmuseet, der ligger lige ved hotellet, hvor man
kan få et indblik i det gamle håndværk og de traditioner, der er
forbundet med produktionen af den specielle, gamle glastype
Waldglas. 

Tips til oplevelser
Mulighed for at fiske eller vandre- og kanoture - hør med hotellet.
Zoo Schwerin: 15 km.
Gross Raden, rekonstrueret vendisk landsby og arkæologiske udgravninger: 35 km.
Hansestaden Wismar med flotte gotiske bygninger, hyggelig havn og det store
badeland Erlebnisbad Wonnemar: 37 km.

Teknisk arrangør: Happydays A/S

Ankomst

Valgfri ankomst i perioden 16.3.-20.12.2012.
<br

Ankomster i 2013
Valgfri ankomst i perioden 3.1.-28.5.2013.

Landhaus Bondzio ***
Hotellet ligger i idylliske, landlige omgivelser og har
restaurant, opholdsrum, gæste-pc med
internetforbindelse til fri afbenyttelse, sauna,
legeplads, solterrasse, gratis parkering samt egen
skov med hjorte. 

Alle værelser har badeværelse, radio, telefon,samt
fladskærms-TV.

Kør-selv-rejser
Læsertilbud

Dette læsertilbud fra:
Fagbladet Folkeskolen har en særlig lav specialpris.
Husk derfor at oplyse rejsekoden:
'folkeskolen' ved bestilling - kun derved får du
opholdet til specialprisen.

Bestil nu på:
www.happydays.nu
- husk rejsekode:
folkeskolen
eller ring Tlf.: 70 20 34 48

Åben:
Hverdage kl. 8.00-15.30.
Weekend kl. 10.00-15.00.

Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl

Pris pr. person i  Dobbeltværelse  

Din pris DKK 1349,-
Normalpris DKK 1499

Din besparelse DKK 150

Miniferie i Nordtyskland inkl.

4 overnatninger
4 x morgenbuffet
3 x 3-retters middag
1 velkomstdrink
1 entré til Waldglasmuseum
20 % rabat på greenfee

Børnerabat
(v. to betalende voksne)
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.

Enkeltværelse DKK 1.949,-

Ekspeditionsgebyr DKK 79,-



Landlig idyl i slottenes land

4 dages kør-selv-ferie på 3-stjernet hotel i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Det 3-stjernede Landhaus Bondzio ligger i rolige, naturskønne
omgivelser nær Schwerin (15 km) på østsiden af den store,
smukke Schwerinersø og ikke langt fra søen Cambser, hvor
man kan bade om sommeren. Her har I mulighed for nogle
afslappende feriedage i hyggelige omgivelser med mange
gode udflugtsmål. 

I kan tage på eventyr i det skønne landskab i
Mecklenburg-Vorpommern og opleve de mange
stemningsfulde, gamle byer og pragtslotte, som vidner om en
rig og spændende forhistorie. I kan f.eks. smutte omkring
Torneroseslottet i Schwerin, der ligger og troner på en lille ø
ude i søen. Men også barokslottet i Ludwigslust (47 km) eller
renæssanceslottet i Güstrow (56 km) er et besøg værd. Og
hvis I spiller golf, er det oplagt at benytte sig af rabatten på
greenfee, som gælder til den 18 huller store Winston Oben
golfbane hos Winston Golf kun få kilometer fra hotellet. 

Besøg også glasmuseet, der ligger lige ved hotellet, hvor man
kan få et indblik i det gamle håndværk og de traditioner, der er
forbundet med produktionen af den specielle, gamle glastype
Waldglas. 

Tips til oplevelser
Mulighed for at fiske eller vandre- og kanoture - hør med hotellet.
Zoo Schwerin: 15 km.
Gross Raden, rekonstrueret vendisk landsby og arkæologiske udgravninger: 35 km.
Hansestaden Wismar med flotte gotiske bygninger, hyggelig havn og det store
badeland Erlebnisbad Wonnemar: 37 km.

Teknisk arrangør: Happydays A/S

Ankomst

Valgfri ankomst i perioden 16.3.-21.12.2012.

Ankomst 2013
Valgfri ankomst i perioden 3.1.-29.5.2013.

Landhaus Bondzio ***
Hotellet ligger i idylliske, landlige omgivelser og har
restaurant, opholdsrum, gæste-pc med
internetforbindelse til fri afbenyttelse, sauna,
legeplads, solterrasse, gratis parkering samt egen
skov med hjorte. 

Alle værelser har badeværelse, radio, telefon samt
fladskærms-TV.

Kør-selv-rejser
Læsertilbud

Dette læsertilbud fra:
Fagbladet Folkeskolen har en særlig lav specialpris.
Husk derfor at oplyse rejsekoden:
'folkeskolen' ved bestilling - kun derved får du
opholdet til specialprisen.

Bestil nu på:
www.happydays.nu
- husk rejsekode:
folkeskolen
eller ring Tlf.: 70 20 34 48

Åben:
Hverdage kl. 8.00-15.30.
Weekend kl. 10.00-15.00.

Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl

Pris pr. person i  Dobbeltværelse  

Din pris DKK 999,-
Normalpris DKK 1149

Din besparelse DKK 150

Miniferie i Nordtyskland inkl.

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
2 x 3-retters middag
1 velkomstdrink
1 entré til Waldglasmuseum
20 % rabat på greenfee

Børnerabat
(v. to betalende voksne)
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.

Enkeltværelse DKK 1.399,-

Ekspeditionsgebyr DKK 79,-


	Landhaus Bondzio - 4 nætter
	Landhaus Bondzio - 3 nætter

