
 

19. november 2021 til 2. januar 2022 direkte fra Sønderborg.  

Besøg København og oplev magisk julestemning i Tivoli. 

JUL I TIVOLI  



 

 

 

 

Julen er en fortryllende tid i København. Brug et par 
hyggelige dage i vores smukke og julepyntede hoved-
stad.  
 
Benyt dig af de mange muligheder, der er for at opleve 
julen – Tivoli, Strøget, butikkerne og museerne. Ikke 
mindst gør de tusindvis af julelys det til en uforglem-
melig oplevelse at spadsere rundt i byen. 
 
Tilbring dine dage i København med at udforske det, 
der ofte siges at være en af de lykkeligste byer pa  jor-
den. Med denne mini storbyferie fa r du nøglen til 
komfortabelt at kunne fordybe dig i alt, hvad vores 
spektakulære hovedstad kan byde pa . 
 
København er et kulturelt smørrebrødsbord spækket 
med spændende arkitektur og design – fra de kongeli-
ge slotte og middelalderkirker til moderne arkitektur 
i verdensklasse i form af Operahuset, Skuespilhuset 
og ikoniske kunst- og kulturinstitutioner. Det, som fra 
begyndelsen af var en ydmyg vikingeboplads i det 11. 
a rhundrede, er i dag en vidunderlig kombination af 
stolt historie og fremadrettede visioner. 
 
Vi er glade for at kunne byde dig velkommen pa  en 
spændende mini storbyferie direkte til vores farveri-
ge og livlige hovedstad. København byder i a r pa  jule-
stemning ud over det sædvanlige, hyggelige cafe er og 
butikker med de helt rigtige julegaver pa  lager. Vi har 
samlet i hvert fald to af julens højdepunkter pa  denne 
tur. 

KØBENHAVN VED JULETID 



 

 

I samarbejde med Alsie Express tilbyder Amalga-
mated Travel en smuttur til København i en eller to 
nætter. Du bestemmer selv, hvorna r du vil afsted i pe-
rioden, na r det passer ind i dit program.  

Der flyves direkte fra Sønderborg til København tur 
og retur, sa  der spares tid pa  transport igennem hele 
landet, og der er dermed flere timer til oplevelser i 
hovedstaden. Pa  nær lørdag er der flere daglige af-
gange fra Sønderborg at vælge imellem. Bagage er 
selvfølgelig inklusiv, hvilket giver masser af plads til 
at forsyne sig med souvenirs eller fa  købt julegaverne. 

Vi har arrangeret hotelovernatning pa  udvalgte hotel-
ler helt centralt beliggende i København, du vælger 
selv, hvilket der passer dig bedst. Fælles for dem alle 
er, at de er i ga afstand til alt, hvad byen har at byde 
pa . Hotellet service og værelsestandarden er angivet 
med stjerneklassificeringen. Du kan læse mere om pa  
de følgende sider, sa  valget er nemt at træffe.  
 
Entre  til et besøg i Tivolis skønne julelandskab, sa  der 
er fri adgang til den stemningsfyldte have og den 
unikke juleudsmykning. Og julestemningen har alle 
muligheder for at indfinde sig med en dejlig juleplatte 
pa  hyggelige og ikoniske restaurant Grøften. 
 
Hvis du vil høre mere, sa  tag kontakt pa  
info@amalgamated-travel.com. 

 

 
 
 

JUL I TIVOLI 
 



 

HOTEL KONG ARTHUR 4* 
- i København 

 

Den historiske 'Residence for lærlinge' ser stadig det 

samme ud, som da den blev bygget i 1882 - bortset fra 

hotellets skilt over døren. Denne stolte bygning ligger 

for enden af en lille brostenkrog. Et dejligt fredeligt 

hjørne af indre by; med bylivet til den ene side og de 

historiske søer til den anden. Beliggende i Nansens-

gadekvarteret - som er et trendy hjemsted for den ur-

bane københavner. Det er her, du finder autentiske, 

hyggelige cafe er, det lokale bageri og unikke design-

butikker. Det er en lille landsby i metropolen. 

 

I en bygning i denne alder er der originale særegenhe-

der og ukonventionelle afsatser. Alle 214 værelser pa  

hotellet er designet og indrettet med kærlighed til den 

gamle bygnings personlighed. Nogle værelser er der-

for indrettet med den nyere københavnsk stil, og 

andre værelser har den klassiske og hyggelige Kong 

Arthur indretning. Hvert værelse har sine egne unikke 

detaljer. 

 

Indenfor disse historiske mure er personalet venligt 

og imødekommende, og værelserne er unikke i deres 

layout og indretning. Stemningen er moderne, selvom 

der er ild i pejsen, sildebensparketgulve, ornamentik 

pa  væggene, puder i vindueskarmen - og som man 

kunne forvente givet hotellets navn, en rustning eller 

to. 

 

 Gratis tra dløs internetadgang/Wifi  

 TV pa  værelse 

 Minibar pa  værelse 

 Te- og kaffefaciliteter pa  værelse 

 Safety box pa  værelse 

 Fitnesscenter til fri afbenyttelse 

 Spa Nimat (tillæg) 

 Bar and 3 restauranter 

 Green Key certificeret 



 

IBSEN HOTEL 3* 
- i København 

 

Midt i det stemningsfulde Nansensgade-kvarter, det 
sted københavnere ville flytte til, hvis de havde 
muligheden. Dette kvarter er gennemsyret af historie 
og er ba de metropol og lille landsby pa  e n gang. Du vil 
se kunst i gaderne og gallerierne, ha ndværk i butik-
kerne og folk, der nyder en øl udenfor pa  trapperne - 
især om sommeren. Det er det perfekte sted at shoppe 
efter de lækreste specialiteter i Torvehallerne eller 
løbe en tur rundt i de historiske søer. 

 
Fra lobbyen til de 118 værelser; kunst og 
kunstha ndværk i høj kvalitet er det, der kendetegner 
hotellet siden renovering i 2011. Boheme-kvarteret er 
indarbejdet i hotellet med dets keramiske vaser i vin-
dueskarmen og kurve vævet af en af naboerne. Fælles 
for alle værelser er funktionalitet og karakter. 
 
Dette er hjemsted for mange kommende kunstnere, 
da hotellet accepterer den alternative valuta 
'artmoney' som betalingsmiddel, som det første hotel 
i verden. Du vil nyde et inspirerende ophold tæt pa  alt 
i centrum af København. 

 

 Gratis tra dløs internetadgang/Wifi  

 TV pa  værelse 

 Te- og kaffefaciliteter pa  værelse 

 Safety box pa  værelse 

 Fitnesscenter (pa  Hotel pa  Kong Arthur) 

 Spa Nimat som nabo (tillæg) 

 Bar and 2 restauranter 

 Green Key certificeret 



 

CPH HOTEL DGI-BYEN 3* 
- i København 

 

 

CPH Hotel er det mest centralt beliggende hotel i Kø-
benhavn. Midt imellem Vesterbro og Kødbyen pa  den 
ene side og byens centrum pa  den anden. Tivoli og 
Strøget er kun fa  minutters gang væk. Kort sagt, CPH 
Hotel er omgivet af alt det bedste København har at 
byde pa . 
 
CPH Hotel tilbyder 104 værelser nyrenoveret og in-
drettet i lys skandinavisk stil og med mange forskel-
lige værelsestyper. Som gæst pa  CPH Hotel kan du 
nyde en række fordele forbundet med DGI Byens 
overflod af faciliteter og ting at lave. Du kan bowle 
gratis ved bestilling pa  dagen (ved ledige baner) og 
har rabatteret indgang til Vandkulturhuset og Padel 
anlægget. 
 
CPH Hotel er det perfekte valg for dig, der ønsker at 
udforske København pa  egne præmisser, samtidig 
med at der er mulighed for at slappe af pa  et hotel 
med masser af rekreative muligheder. 
 
 Gratis tra dløs internetadgang/Wifi  

 TV pa  værelse 

 Te- og kaffefaciliteter pa  værelse 

 Safety box pa  værelse 

 Fitnesscenter til fri afbenyttelse 

 Swimmingpool (tillæg) 

 Sauna terapi (tillæg)  

 Sportsfaciliteter (tillæg) 

 Cafe 

 Miljøinitiativer 



 

INKLUDERET  
 

 Fly Sønderborg - København tur/retur  

 23 kg bagage + 8 kg ha ndbagage 

 Lufthavnsafgifter 

 Gratis servering af kaffe te og vand 

samt chokolade ombord 

 Indkvartering pa  valgte hotel  

 Morgenmad 

 Entre  Tivoli 

 Juleplatte pa  Restaurant Grøften 

 

 

IKKE INKLUDERET  
 Tillæg for enkeltværelse  

 Drikkevarer 

 Personlige drikkepenge 

 Rejseforsikring 

 Alt der ikke sta r nævnt under 

”INKLUDERET”  

 

BEMÆRK 
 Alle priser er inkl. moms 

 Amalgamated Travel er teknisk 

arrangør af din rejse og registreret 

hos Rejsegarantifonden som medlem 

nr. 3368.  

 Et medlemskab af fonden sikrer dig 

som kunde i tilfælde af 

rejsearrangørens konkurs, na r du 

køber en pakkerejse. Du kan læse 

mere om Rejsegarantifonden pa  deres 

hjemmeside. 
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