Groepsprogramma naar Kopenhagen – 34 personen
•

4 overnachtingen in het Admiral Hotel Copenhagen****
• Copenhagen Pass gedurende het ganse verblijf
• Boottocht langsheen het historisch centrum

Admiral Hotel ****
Ligging: mooi historisch pand gelegen in het hart van de stad.
Faciliteiten: oude graanschuur omgebouwd tot een stijlvol en
modern hotel met 366 kamers, receptie, ontbijtruimte, trendy
bar en restaurant.
Kamers: elke kamer is uniek ingericht en de zichtbare houten
draagbalken worden gecombineerd met modern Deens design.
Alle kamers beschikken over kabeltelevisie met filmkanaal
(betalend), telefoon, minibar, safe, haardroger en badkamer
met bad of douche en wc.
Beoordeling: eersteklassehotel met centrale ligging.
Kamertypes
- De standaard dubbel kamers zijn 16 tot 27m² groot en hebben een queensize dubbel bed of twee aparte bedden.
- De standaard single kamers zijn 16m² groot en uitgerust met een éénpersoonsbed.

Programma 5 dagen / 4 nachten
Dag 1: Aankomst in Kopenhagen
Rechtstreekse Scandinavian Airlines-vlucht Brussel-Kopenhagen 20u25-22u10 gevolgd
door een begeleide privé-transfer naar het hotel.
Dag 2: Verkenning van de stad – welkomstdiner in Nyhavn
Na een heerlijk ontbijt, tijd om te stad te verkennen. Iedere deelnemer krijgt een 72uCopenhagen Pass die recht geeft op de volgende voordelen :
- Gratis toegang tot de meer dan 60 musea en attracties
- Gratis gebruik van het openbaar vervoer per bus, tram of metro
- Korting op verschillende attracties die niet zijn inbegrepen
- Compacte stadsgids van Kopenhagen
’s Avonds driegangen diner in het typisch Deense Nyhavns Faergekro restaurant gelegen
aan de kade van de gelijknamige pittoreske haven.
Dag 3: Boottocht langsheen de historische gebouwen – bezoek aan Tivoli
Ontbijt gevolgd door een 50-minuten durende begeleide boottocht langsheen de
prachtige historische maar ook hedendaagse gebouwen die Kopenhagen rijk is. Ook de
beroemde kleine zeemeermin wordt natuurlijk niet overgeslagen.

‘s Middags driegangen lunch in restaurant Søren K gelegen in The Black Pearl, één van
de hoogstandjes uit de hedendaagse Scandinavische architectuur, ook wel gekend als
de Koninklijke Bibliotheek.
Daarna tijd om een bezoek te brengen aan het Tivoli Attractiepark, één van de
hoogtepunten in de Deense hoofdstad (toegang inbegrepen in de Copenhagen Pass).
Dag 4 : Vrije dag en afscheidsdiner
Vrije dag om Kopenhagen verder te verkennen op eigen houtje.
We eindigen in schoonheid en sluiten de laatste dag af met een driegangendiner in het
het ‘Custom House’ gelegen tegenover het nieuwe operagebouw. Dit oude
douanekantoor werd volledig heropgebouwd en gemoderniseerd. Een restaurant dat
internationaal bekend staat om zijn topkeuken.
Dag 5: Vertrek
Ontbijt, check-out en begeleide privé transfer terug naar de luchthaven. Vertrek om
15u10 met aankomst in Brussel om 15u40.

Prijsoverzicht op basis van 34 deelnemers
Groepsprogramma naar Kopenhagen

5 dagen / 4 nachten

Per volwassene in standaard dubbel kamer

€ 850

Per volwassene in standaard single kamer

€ 1195

Inbegrepen :
• Begeleide privé Transfers van/naar de luchthaven
• 4 overnachtingen in het Admiral Hotel****
• 4 x ontbijtbuffet
• 2 x driegangendiner exclusief dranken
• 1 x driegangenlunch inclusief koffie en thee

•
•
•
•
•

Copenhagen Pass gedurende 72u
Boottocht inclusief gids (50 minuten)
Bijdrage Vlaamse Solidariteit Reisgelden
BTW
Reservatiekosten

Optioneel:
• Retourvlucht Brussel-Kopenhagen = € 355 per persoon (inclusief € 47.81 luchthaventaksen en € 15 ticket fee)
• Rondleiding met gids in het Carlsberg museum inclusief 2 drankjes = € 50 per persoon
(mogelijk om de lunch op dag 2 te vervangen door een bezoek aan de brouwerij en lunch ook hier te voorzien)
• 3u durende fietstocht met gids doorheen Kopenhagen = € 75 per persoon
• Annulatie- en/of bijstandsverzekering (zie www.northandaway.be/verzekeringen.asp)
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