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Så er der igen et hav af fantastiske gode sommertilbud fra Danhostel. Vi har samlet
en sjov pakke med aktiv ferie, og noget for hele familien. Eks.:

4 dages cykelferie langs Vesterhavet
Attraktivt Golfophold på Danhostel Herning.
Gratis sauna Ved Hirtshals
Besøg Danmarks største Vingård ved Kalundborg.

Alt dette og et hav af andre spændende tilbud kan du se lige her.
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Vidste du at Danhostel Familiekort, både giver minimum 10 % rabat på alle dine
overnatninger på Danhostel, og også rabatter til en lang række museer og
attraktioner rundt om i hele landet.

NYHED: I København kan du nu som noget nyt, få 15 % rabat på Urban Bike Tours, en
unik mulighed for at opleve og se København, som københavnerne byen hver dag.
Se alle rabataftaler i København.

Er det det sydlige Danmark du skal besøge, så kan du bl.a. bruge dit kort på Esbjerg
Museum, Esbjerg Vandtårn og Museet Ribes Vikinger, hvor du kan komme ind til
Gruppepris.
Se alle rabataftaler i Sydjylland.

På Fyn kan du komme i det kendte Fjord og Bælt Center hvor du kommer ind til
gruppepris med dit Danhostel Familiekort. Du kan også få hele  25 % rabat på Danmarks
Jernbane museum. Og hvis budgettet er meget lavt, så kan du også komme GRATIS ind på
Svendborg Museeum.
Se alle rabataftaler på Fyn.

Uanset hvor din ferie i Danmark går hen, er der gode rabatatter at hente, ved at vise jeres
Danhostel familiekort. Se alle rabataftaler her. Husk vi hele tiden får nye gode aftaler i hus.

KØB JERES FAMILIEKORT HER

NYT RABATSTED: Få 10 % rabat på Restaurant Viva med dit Danhostel
Familiekort
Restaurant Viva ligger solidt fortøjret ved Langebro med den mest fantastiske
udsigt til Københavns Skyline. Tanken med Viva er, at restaurantens gæster kan
spise godt på vandet, i en afslappet atmosfære, midt i Københavns Havn.

Derfor opfordrer de også til at dele retterne - det kaldes også Sharefood...

Maden er inspireret af det nordiske og det franske køkken, med fokus på den gode
smag og råvarens egenskab. Restaurant Viva har åben på hverdage til frokost, til
aften og til brunch i weekenderne (fra 1.9.2015).

Find menukort & åbningstider på www.restaurantviva.dk.
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Danhostel har et tæt samarbejde med de Islandske Hostels, og vi minder derfor om
at jeres Danhostel Familiekort selvfølgelig også gælder, på alle de Islandske
Hostels. Island er et drømmemål for mange, men anses for et dyrt rejseland. Sådan
behøver det ikke at være! Hvis I bor på Hostels, kan I nemt få en god og billig ferie
på Island. Læs meget mere og se de spændende udflugter på Island her.

Danhostel Sekretariatet - Danmarks vandrerhjem  
Vesterbrogade 39, 1. sal
1620 København V

Danhostel tager forbehold for fejl og prisændringer.
Framelding af nyhedsbrev foretages på forsiden af www.danhostel.dk.
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