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Oplev 100 års jubilæet for 
Genforeningen i Sønderjylland!
Ophold for 2 i Haderslev - Sønderjylland inkl. Kaffe og kage ved 
ankomst, 3-retters menu med Sønderjyske Specialiteter og 
lækker morgenbuffet.

Besøg den historiske handelsby Haderslev og oplev markerin-
gen for 100 års jubilæet for Genforeningen i Sønderjylland. I 
2020 fejres jubilæet med en række fantastiske arrangement-
er hele året, men 10-12. juli som er de historiske mærkedage, 
når markeringen sit officielle højdepunkt bl.a. med besøg af 
Kongehuset.

Oplev den smukke domkirkeby Haderslev, se den gamle bydel 
og besøg de fantastiske museer. Måske du også vil nyde en 
aftensejlads med Dambåden Dorothea, tage en afstikker til 
den naturskønne ø Aarø eller besøge Gram Slot.  

I vil bo på det hyggelige Danhostel Haderslev, tæt på 
by midten og med udsigt ned til Haderslev Dam. Stedet 
rummer mange gode fortællinger, og har bl.a. været kongelig 
fæstegård i 1700-tallet. Ved ankomst venter der Jer en dejlig 
kop kaffe med tilhørende kage og om aftenen kan I nyde en 
3-retters menu sammensat af Sønderjyske Egnsretter og 
lokale råvarer. 

Den 3-retters menu består af:
Forret: solæg med hjemmerørt mayonnaise og kryddersnaps
Hovedret: en lækker platte af hjemmelavede Sønderjyske 
specialiteter – pølser fra Lampe og godt brød bagt med mel 
fra Skærtoft Mølle – platten er med både varme og kolde 
retter. 
Dessert: Brødtorte med solbær syltetøj og revet chokolade.
Hertil gode øl fra det lokale bryggeri – Fuglsang  
(ikke indregnet i prisen).

Ophold med 2 overnatninger, der inkluderer:
•  2 overnatninger i dobbeltværelse m. eget bad og toilet samt 

sengelinned og håndklæde
•  Kaffe og kage (kl. 16.00 på ankomstdagen)
•  3-retters menu med Sønderjyske Specialiteter  

(middagen starter kl. 19.00)
•  Stor morgenbuffet begge dage fra kl. 07.30 - 09.00

Pris kr. per person ved 2 personer i samme værelse kr. 879,- 
Normalpris kr. 1200,- spar kr. 321,- per person.

Vælge mellem følgende datoer:
8. - 10. juli eller 10. - 12. juli


