Messetilbud fra
Hotel Prismas faste danske
samarbejdspartner gennem 15 år

Alt det gode tæt på.
Nyd feriedagene på
Best Western Hotel Prisma Neumünster

Rabat 300,-

Miniferie inkl.
ølsmagning

pr. dobbeltværelse
Din messepris

•
•
•
•
•

1.299,-

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
2 x 3-retters middag/buffet
Velkomstdrink
1 x ølsmagning på Brauerei
Kirschenholz inkl. 3 stk.
håndmadder med
specialiteter fra
gårdbutikken

Flere tilbud på Hotel Prisma – kun hos Happydays:
Weekendophold inkl. 2 nætter m. morgenbuffet og 1 middag kun 899,Miniferie inkl. 3 nætter m. morgenbuffet og 2 middage kun 1.149,Sommerferie inkl. 4 nætter m. morgenbuffet og 2 middage kun 1.449,HUSK rejsekoden:
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Læs mere og book
messetilbudet her
www.happydays.nu – 70203448

Best Western Hotel Prisma · Max-Johannsen-Brücke · D-24537 Neumünster
Telefon 0049 4321/9040 · info@hotel-prisma.bestwestern.de · www.hotel-prisma.de

Dinner-biking i Neumünster

Sleep & Shopping

Har du brug for en sportsaktiv weekend?
Så er du kommet til det rigtige sted.

Helt væk fra hverdagen på en dag og en nat

Vi tilbyder en ca. 40 km lang cykelrute med en fantastisk restaurant.
Findes der noget bedre end en dejlig cykeltur gennem det skønne Schleswig-Holstein, hvor
man på fire etaper kan lade sig forkæle med små og store lækkerier? Det går løs hos os på
Best Western Hotel Prisma. Du behøver ikke være professionel cykelrytter for at deltage i vores
Dinner-Biking.
Tilbud fra kr 1.042,50 kr. pr. person i dobbeltværelse.
Kan bookes fra marts til oktober efter rådighedsprincippet
Har du brug for at leje
-

en cykel? Det kan du gøre
2x overnatninger inkl. morgenmad
hos os for 150,- kr.
1x rutekort
1x Dinner Biking Tour
Voucher, som giver 10% rabat til svømmebadene ved Bad am Stadtwald
Inklusiv benyttelse af finsk sauna, biosauna, infrarødkabine
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Gå på opdagelse i indkøbsbyen, shop i den historiske, gamle bydel og nyd det store udvalg af
butikker rundt om den centrale plads Grossflecken. I Holstengalerie, i Modecenter Nortex og
i Designer Outlet Center finder man fantastiske, attraktive tilbud. Et stort udbud af gastronomiske oplevelser venter dig på det elegante hotel.
Tilbud fra 675 kr. pr. person i dobbeltværelse
Kan bookes efter rådighedsprincippet
- 1x overnatning i dobbeltværelse inkl. morgenmad
- Voucher, som giver 10% rabat i Designer Outlet Center

Menu inkl. Vinsmagning
Den mest værdifulde gave er – tid!

Bissee
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Hotel
Carstens

Antikhof
Bissee

Brügge
vandmølle

Det får du på Best Western Hotel Prisma.
Nyd en 4-retters menu efter køkkenchefens valg og dertil et passende udvalg af vine.
Hotellet byder på en afslappende oase med tre forskellige saunaer samt giver dig tips
til at udforske shoppingsmulighederne i Neumünster.
Tilbud på kr 945 kr. pr. person i dobbeltværelse
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- 1x vinmenu (0,1 L pr. ret)
Book
- 1x velkomstdrink
- Inklusiv benyttelse af finsk sauna, biosauna og infrarødkabine
- Voucher, som giver 10% rabat i Designer Outlet Center
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Holstengalerie

Schillsdorf
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Restaurant
Kirschenholz

Shopping-Tipps

Modecenter Nortex

