Ta‘ på miniferie i Neumünster
Designer Outlet Neumünster

Hotel Prisma
Nortex Mode-Center

Byliv i Neumünster

Museet Tuch + Technik

Holsten-Galerie

Gerisch-skulpturparken

Hvor er det dejligt! Nu kan I igen besøge hyggelige Neumünster med de spændende shoppingog oplevelsesmuligheder, mindre end 1 time i bil syd for grænsen.
Gør store kup i mere end 120 butikker med design- og livsstil-mærkevarer i det enestående Designer-Outlet Neumünster
til priser op til 70 % under vejl. udsalgspris! Eller oplev det store konfektions-udvalg i Nortex Mode-Center, hvor I finder 10.000 m2
med internationale mærkevarer i alle størrelser og pasformer for damer og herrer. I den charmerende bymidte med små sidegader hilser
de mange små og store butikker, caféer og restauranter, og ikke mindst det indendørs indkøbscenter Holsten-Galerie med ca. 90 butikker og
en afslappet atmosfære jer „velkommen tilbage“.
Kombinér også de gode shoppingmuligheder med de mange oplevelser i og omkring Neumünster til en hyggelig miniferie!
Læs mere om Neumünster: www.neumuenster.de/dansk
Besøg f.eks. museet Tuch + Technik, der skildrer 2.000 års tekstilhistorie og byens fantastiske udvikling til en af Holstens første
industribyer. Ta‘ en indtryksrig slentretur gennem Gerisch-skulpturparken med den historiske landskabshave, regionalt og internationalt
nutids-kunst, skiftende udstillinger og den charmerende café. Eller oplev det flade, frodige holstenske landskab rundt om byen til fods eller
på cykel.
Vælg en af flere miniferier med menu på Hotel Prisma, et af byens populære hoteller, inkl. ekstra rabat i Designer Outlet og f.eks.
vinmenu eller udflugt til Kiel med fjord-udflugt til Laboe med marine-mindesmærket, ubåden „U 995“ og de flotte strande!
Læs mere om miniferie-tilbud: www.hotel-prisma.de/kp
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Designer Outlet Neumünster (2), ECE,
Stadt Neumünster (2), Nortex Mode-Center,
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4 dage/3 nætter sommerminiferie i Neumünster og
Slesvig-Holsten
3 overnatninger,
3 morgenbuffeter
1 fjordudflugt, inkl.
fiske-nuggets i Laboe
2 tre-retters menuer
1 velkomstdrink
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3 dage/2 nætter shoppingminiferie med menu inkl.
vinmenu
2 overnatninger
2 morgenbuffeter
1 velkomstdrink
1 fire-retters menu
1 vinmenu (0,1l)

s.

Ta‘ på miniferie i Neumünster – og få ekstra 10 % rabat i Designer Outlet

