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Spies-sommerferie – i
Danmark
Når corona betyder, at man ikke kan komme på årets bedste ferie sydpå, må
feriens bedste venner komme nordpå.
Derfor er de populære Spies maskotter, Lollo og Bernie, helt ekstraordinært
på vej til Danmark denne sommer. De savner alle deres venner og vi har
sammen med Nordic Choice Hotels sørget for, at Lollo & Bernie flytter
midlertidigt hjem og bor på Hotel Clarion Copenhagen i Kastrup.
Her har vi lavet et rigtig fint Mini Land og en Teen Lounge – præcis som

man kender det fra vores familiehoteller i udlandet.
Denne sommer kan hele familien derfor møde Lollo & Bernie på Clarion
Hotel Copenhagen i perioden 17. juli til 9 august.
Attraktiv pakke
Spies har sammensat en pakke med hotel Clarion Hotel® Copenhagen
Airport, der med dejlige familieværelser og beliggenheden tæt på Amager
Strandpark, Den Blå Planet og lige ved Metroen er et perfekt udgangspunkt
for sommeroplevelser i København. Vælg mellem 2, 3 eller 5 overnatninger
inkl. morgenmad og middag begge dage samt gratis entre til Tivoli.
Bo fx 2 voksne og 1 barn i 2 nætter for kun 3.990,-. Prisen er i
familieværelse og er inklusiv morgenmad begge dage, 2 middage og 1 dags
indgang til Tivoli.
Og præcis som på vores rejsemål er der masser af sjove aktiviteter for både
små og store børn.
Dette indgår i prisen
•

Lollo & Bernie Kids Club

•

Entre til Tivoli (1 dag)

•

Morgenmad og middag

•

Børn under 12 spiser gratis

•

Familieværelser

•

Sen check-ud kl. 13.30

•

Tæt på Københavns centrum – metro ved døren

•

Stor rabat på parkering

Spies er Danmarks største rejsearrangør. Selskabet indgår i den nordiske
rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group sammen med rejsearrangørerne Ving i
Norge og Sverige, Tjäreborg i Finland samt hotelselskabet Resorts & Hotels, der
bl.a. driver hotelkæderne Sunwing Family Resorts og Sunprime Hotels. Spies’
gæster flyver fortrinsvis med søsterselskabet Sunclass Airlines .
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