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GRATIS PLADSBESTILLING
Hvis du ønsker en bestemt plads i bussen, gælder det om at være hurtig. Vi opkræver nemlig ikke ekstra for din ønske 
plads. Vi kan ikke love, at du får netop den plads, du har udset dig, men vi vil gøre vort bedste. Ved tilmelding til rejsen 
kan du fremsætte ønske om, hvor i bussen du gerne vil sidde. Pladserne fordeles herefter i den rækkefølge, som vi 
modtager tilmeldinger. Det vil sige, jo før du bestiller din rejse, jo større er sandsynligheden for at netop din ønskeplads er 
ledig. Nedenstående bus oversigter er ment som en vejledning til at se, hvor du eventuelt ønsker at sidde på din busrejse.

”Den der kommer først til mølle, får først malet”
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4 STJERNEDE BUSSER
Hanstholm Rejser benytter altid moderne 
og komfortable langturs busser. 

Busserne er udstyret med behagelige vip-
pestole, som alle er forsynet med fodstøtter 
og et lille slå-ud-bord. 

Aircondition sørger for, at der altid er be-
hageligt inde i bussen, også selv om der er 
bagende sol udenfor. 

I bussen finder du endvidere kaffemaskine, 
køleskab, toilet m.v. Så det er blot, at læne 
sig tilbage og nyde udsigten og rejsen.

Sæsonåbningsrejse 2017
Vil du med 3 dage ud i det blå? Så pak kufferten og 
ta’ med den 24. marts. 

Det bliver en rejse fuld af hygge og overraskelser. 

Rejsen kan bestilles nu. Rejser I nogle stykker sam-
men, er det vigtigt, at I tilmelder samlet.

Indhold

GRUPPERABAT
Rejser I 10 eller flere sam-
men, og bestiller og betaler 
I samlet, kan I opnå grup-
perabat. Ring og forhør nær-
mere på vores betingelser for 
grupperabat.

Grupperabat kan ikke kom-
bineres med andre rabatter.

BØRNERABAT
Vi giver børnerabat til børn 
under 12 år, når disse so-
ver på værelse med 2 fuldt 
betalende. Ring og forhør 
nærmere på de enkelte 
rejser. Børn der opnår rabat 
kan ikke opnå andre rabat-
ter. Der ydes ikke børnerabat 
på endags udflugter.

GRUPPEREJSER
Vi arrangerer hvert år mange forskellige rejser 
til grupper. Om det er studieturen, vinturen, 
skituren, kunstturen eller noget helt andet, 
skræddersyer vi rejsen efter lige netop Jeres 
gruppes behov og ønsker. Ring og få en snak 
om Jeres næste grupperejse.

FØLG MED PÅ VORES HJEMMESIDE
På vores hjemmeside www.hanstholm-rejser.dk kan du løbende 
følge f.eks. nye tiltag, rejsemål og tilbud. Som et ekstra tilbud til 
dig, tilbyder vi at fremsende vore nyhedsbreve, som orienterer om 
f.eks. tilbud. På denne måde er du til enhver tid opdateret og sikker 
på, at du får vore tilbud.

Vi samler op efter følgende tidspunkter og følgende steder, 

hvis ikke andet aftales med os.

 

 

 
Øvrige 

Østrig 
Den Gamle By 

Påstigning: 
Rute A Rute B Rute C 

 
Hanstholm, Centeret  kl. 06.00 05.00 / 13.00 09.00 

Thisted, Havnen  kl. 06.30 05.30 / 13.30 09.30 

Vildsund, Hotellet kl. 06.40 05.40 / 13.40 09.40 

Nykøbing, Rutebilstation kl. 07.00 06.00 / 14.00 10.00 

Skive, Skive Søndercenter kl. 07.30 06.30 / 14.30 10.30

Herning, Banegård kl. 08.25 07.25 / 15.25 11.25

Vejle 
kl. 09.10 08.10 / 16.10 

Spørg os for andre opsamlingssteder, f.eks. langs E45 Vejle-Padborg 

Ved tilstrækkelig tilslutning vil der endvidere være opsamling følgende steder:

Hurup, Møllekroen kl. 06.00 05.00

Fjerritslev, Rutebilstation kl. 05.45 04.45

Bemærk at afgangstid og sted altid fremgår af det tilsendte rejsebevis.

Mødetid 10 minutter før afgang.

Andre påstigningssteder for mindre og større grupper kan aftales.

Der kan i visse tilfælde komme ændringer i opsamlingsplanen. 

Eventuelle opsamlingsbusser kan være af lavere standard end bussen 

der benyttes på rejsen.

RABAT   Eventuelle udstedte rabatter kan ikke kombineres.

GAVEKORT
Et gavekort er en kærkommen gave.
Vi udsteder gavekort på hvilket som helst beløb.

Efterår
Sort Sol 4
Halloween i Tivoli 5
Ballet ”Svanesøen”, København 6
Indkøbstur til grænsen 7
Designer Outlet Neumünster 8
Berlin, Tyskland 10
Prag, Tjekkiet 12
Barlinek, Polen 14
Stettin, Polen 15
Nordlys, Norge 16
Schwarzwald, jagtrejse 18

Julerejser
Århus – Jul i Den Gamle By 9
Berlin, Tyskland 10
Prag, Tjekkiet 12
København & Tivoli 20
Ærø 22
Hamburg, Tyskland 23
Hannover, Tyskland 24
Lübeck, Tyskland 25
Slotsferie & Lübeck, Tyskland 26
Rügen, Tyskland 27
Wismar, Tyskland 28
Zlotoryja, Polen 29

Juleaften
Lübeck, Tyskland 30

Nytårsaften 
Hessen, Tyskland 32

Skirejser
Vrådal, Norge 34
St. Johann PG, Østrig 36

Temarejse
Schwarzwald, jagtrejse  18
Sverige, tranetur 38
Hamburg, golfrejse 42

Musik
Ballet ”Svanesøen”, København 6
Musical ”Saturday Night Fever”, Kbh. 44
Rudy Giovannini 45

Forår
Sæsonåbningsrejsen 2
Sverige, tranetur 38 
Cirkusrevyen 39
Forårstur, Holland 40
Hamburg, golfrejse 42
Slotsferie, Tyskland 46
New York 47
Grønland 48
Pilgrimsrejse, Spanien 49

Rejsekalender 50
Rejsebestemmelser 51
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Ribe DomkirkeRibe

Danmark

Hotel Tønderhus****
Jomfrustien 1 
6270 Tønder
Tlf.: 74 72 22 22

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Ma 03.10.16 On 05.10.16 3 2.498,- 600,-
Ti  11.10.16 On 12.10.16 2 1.698,- 300,-

INFO
Prisen inkluderer:
•  1 / 2 x overnatning i 

Tønder
• 1 /2 x morgenbuffet 
• 1 / 2 x aftensmad
• Lokalt kendt ”stære-

mand” på marsktur.
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. 
 entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

En dejlig tur til Tøndermarsken, hvor du kan 
opleve det fantastiske naturfænomen ”Sort Sol”. 
Dette fænomen ses bedst om foråret og om 
efteråret, når stærene samles i Tøndermarsken 
i enorme flokke til træk. Stærene kommer fra 
alle landene omkring Østersøen og Norge. Lige 
før stærene går ned på jorden for natten, tegner 
de store flokke fascinerende mønstre på himlen 
- det er dette fænomen man kalder ”Sort Sol”. 
Stærene kommer til marsken for at æde stan-
kelbens- og gåsebillelarver, som findes i store 
mængder i fugtige græsmarker.

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling går turen mod Tønder. Vi kører 
ned langs vestkysten og får kaffe og rundstykke undervejs. 
Vi holder en god pause i Ribe by, før vi kommer til hotellet. 
Vi skal tilbringe lidt tid her, så vi kan nyde landets ældste by 
med de forskellige gamle huse og den imponerende Dom-
kirke. Herfra videre til Tønder, hvor vi bliver indkvarteret på 
hotellet. På et aftalt tidspunkt skal vi køre med bussen ud i 
marsken til turens højdepunkt, nemlig »Sort Sol«. Det er et 
af Danmarks største naturfænomener. Omkring ½ mill. stære 
flyver til nattely i marsken og farver næsten himlen sort med 
deres luftballet. Sen aftensmad på hotellet. 

Rømø: Vi starter ved højer og kører langs vestkysten, til vi når 
dæmningen til Rømø. Vi kører over den 9 km. lange dæmning 
og nyder den fantastiske udsigt over marskområderne med et 
rigt fugleliv. Vi holder en pause på øen, bl.a. ved Kirkeby Kirke.

Tønder: På 3-dagsturen er der mulighed for at besøge gå-
gaden, butikkerne og ikke mindst »Det Gamle Apotek«, hvor 
man kan opleve den permanente juleudstilling med tusinder 
af spændende små og store juleting. Overfor hotellet ligger 
et spændende museum, hvor man kan se Sønderjyllands 
kulturhistorie. Her vises bl.a. Tøndersølv, kniplinger, møbler, 
fajancer og hollandske fliser. I Vandtårnet, ved siden af museet, 
kan man se en udstilling med møbelarkitekten Hans J. Weg-
ners berømte stole. Vi tager igen ud til marskområdet, så vi har 
endnu en chance for at opleve »Sort Sol«. Sen aftensmad på 
hotellet. 

Møgeltønder: Vi ser nærmere på Møgeltønder med de 
velbevarede huse med stråtag og karnapper. Vi går en tur i 
Europas smukkeste landsbygade og ser Schackenborg Slot, 
hvor Prins Joachim har boet. Vi forventer at være hjemme 
først på aftenen.

Der bliver mulighed for grænsehandel i forbindelse med 
besøget i marsken, så derfor husk PAS. 

Husk også kikkert, varmt tøj, evt. gummistøvler og sid-
deunderlag.

Hotellet ligger lige midt i centrum i en af Dan-
marks ældste og smukkeste byer, med gågade 
lige udenfor døren. Alle værelser har eget bad, 
toilet, hårtørre, telefon, radio og TV. Restauran-
ten og service er i top.

SORT SOL I TØNDERMARSKEN 2 / 3 dage HALLOWEEN 1 dag

Danmark

Tivoli har siden 2006 afholdt Halloween i sko-
lernes efterårsferie. Arrangementet er siden da 
blevet Havens mest besøgte periode på året. Det 
er blevet en tradition for mange børnefamilier at 
tage på udflugt til den meget flotte Halloween 
udsmykkede have. Tivoli pyntes med tusindvis af 
græskar, fugleskræmsler, spindelvæv og meget 
mere, der giver den helt rette Halloween stemning 
for store og små. Stemningen er hyggelig uhygge-
lig, så selv de mindste kan være med. Halloween i 
Tivoli er en oplevelse for alle aldersgrupper.
 
På denne endagstur til Halloween i Tivoli vil der være en 
masse aktiviteter og mulighed for at møde Tivolis hekse, 
Harlekin, Pjerrot og Columbine på Halloween Torvet. Tivolis 
forlystelser kører, restauranterne er åbne og de mange 
markedsboder sælger alverdens lækkerier, delikatesser samt 
Halloween spøg og skræmt. 

PROGRAM: 
Bussen kører fra Hanstholm kl. 06.00. Efter endt opsamling 
kører vi direkte til København, kun afbrudt af passende pau-
ser undervejs. Ved ankomsten til København kører vi til Råd-
huspladsen. Herfra er der kort og nem adgang til Tivoli, lige-
som det giver mulighed for en tur på Strøget inden besøget 
i Tivoli. Kl. 20.00 forlader vi København og kører - efter da-
gens (u)hyggelige oplevelser - tilbage til vore hjembyer. 

I prisen er inkluderet en entrebillet til Tivoli, som udleveres i 
bussen, så man undgår køen ved indgangen til Tivoli. 

Hvis du ønsker det, kan vi tilbyde at købe turpas til Tivoli 
sammen med din rejse, hvorefter du får dine billetter udleve-
ret i bussen på rejsedagen og slipper for køen. 

Afrejse: Dage: Pris voksne: Børn (0-7 år): Tilkøb Turpas
Lø 22.10.16 1  498,- 198,-  209,-
Lø 29.10.16 1  498,- 198,-  209,-

Det er muligt at tilkøbe Turpas sammen med bestillingen af din rejse

INFO
Prisen inkluderer:
•  Buskørsel til Køben-

havn t/r
•  Kaffe m. rundstykke på 

udturen
•  Entre til Tivoli
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Danmark

Det er efterhånden blevet et must at besøge 
Operahuset i København, som blev skænket af 
A.P. Møller fonden. Operahuset er en fantastisk 
oplevelse i sig selv og har fået stor ros for sin in-
dre arkitektur, udsmykning og akustikken er i 
verdensklasse. Operaen stod klar i 2005 og lige 
siden er publikum strømmet til, for at se de man-
ge roste forestillinger. 
Vi giver dig mulighed for at komme til Køben-
havn og opleve ikke alene Operahuset, men og-
så en af historiens mest bevægende balletter 
”Svanesøen”. 

PROGRAM: 
Udrejse: Afrejse fra Hanstholm kl. 06.00. Turen går ned gen-
nem Jylland til Fyn og over Storebæltsbroen. Vi regner med at 
være i København først på eftermiddagen. Efter ankomsten er 
eftermiddagen til egen disposition. Man kan gå en tur i byen 
eller måske tage på en havnerundfart. Vi bor lige i centrum, 

Nyhavn til kajen ved Operahuset og tilbage igen, når forestil-
lingen er slut.

Hjemrejse: Efter morgenmaden vil der være tid på egen hånd 
til at gå rundt og nyde byen, shoppe eller måske sidde på en 
af de hyggelige cafeer i Nyhavn. Efter frokost tager vi på en 
rundtur i København med bussen. Vi ser bl.a. Den lille Hav-
frue, Amalienborg og Amaliehaven. Der vil være mulighed for 
at stige på bussen efter rundturen, hvis man ønsker mere tid 
på egen hånd. Om eftermiddagen går turen hjemover - tilba-
ge over Storebæltsbroen og via Fyn for at være hjemme hen 
på aftenen. 
  
Svanesøen: Svanesøen er et blændende mesterværk, og det 
er en ballet, man bare MÅ se. I foråret 2015 havde Svanesøen, 
i sin nye fortolkning af Silja Schandorff og Nicolaj Hübbe, pre-
miere. Anmelderne gav mange stjerner, og billetterne var re-
vet væk. Historien handler om en håbløs kærlighed mellem 
en svane og en prins - næsten som et H.C. Andersen eventyr. 
Svanesøen fortryller stadig publikum over hele verden - selv 
150 år efter sin tilblivelse. Koreografien, de mesterlige danse-
trin og Tjajkovskijs hypnotiserende musik kan få enhver til at 
fælde en tåre. 
Svanesøen er for balletten, hvad Hamlet er for skuespillet - det 
ultimative største og en oplevelse for alle generationer. 

Operahuset

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:
Fr 04.11.16  Lø 05.11.16  2  2.298,-  400,-

INFO
Prisen inkluderer:
•  1 x overnatning i Kø-

benhavn
• 1 x morgenbuffet
• Kaffe med rundstykke 

på udturen
• Rundtur i København
• Billet til Balletten Sva-

nesøen i Operaen
• Billet med Vandbussen 

tur/retur
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

4-stjernet hotel indrettet i en af Køben-
havns historiske bygninger. Hotellet ligger 
ganske tæt på Amalienborg Slot, og blot få 
meters gang fra Kongens Nytorv, Nyhavn 
og Strøget. 

Hotel Phoenix Copenhagen****
Bredgade 37
1260 København K
Tlf. 3395 9500

KØBENHAVN – BALLET SVANESØEN 2 dage

så der er god mulighed for at 
færdes på egen hånd. Om af-
tenen tager vi til Operahuset, 
hvor vi skal se Svanesøen kl. 
20.00. Vi tager ”Vandbussen” fra 

Tyskland

INDKØBSTUR 1 dag

Vi kører fra Hanstholm 
kl. 06.00.  Ved den 
dansk/tyske grænse 
vil der være ophold for 
indkøb. Hjemkomst 
først på aftenen til 
Hanstholm.  

Lørdag den 08.10.16
Lørdag  den 05.11.16
Lørdag den 12.11.16
Lørdag den 19.11.16

Pris: 195,- kr.                 HUSK PAS

Lørdag den 26.11.16
Onsdag den 30.11.16
Lørdag den 03.12.16

GAVEKORT
Et gavekort er en kærkommen gave.

Vi udsteder gavekort 
på hvilket som helst beløb.

Vi holder ”Rejseaften 2017” 
lørdag den 14. januar 
på Hotel Hanstholm. 
Kom og hør om vores 
destinationer, mød 
personalet og tidligere 
rejsekammerater. Få en 
hyggelig eftermiddag/
aften sammen med os.

Nærmere information 
følger. HUSK tilmelding.
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Tyskland Danmark

Hyggelige omgivelser, julestemning og store 
besparelser. Designer Outlet Neumünster inde-
holder mere end 120 luksus, designer og 
livsstils  mærker som Boss, Adidas, Gucci, Michael 
Kors, Ralph Lauren, Nike, Converse, Tiger of 
Sweden, Le Creuset og mange mange flere. Her 
er en hel ”by” med designmærker - til både ham, 
hende, børnene og hjemmet. De hyggelige om-
givelser er perfekte til en shoppedag. Køb jule-
gaver, nyd den flotte juledekoration og få en 
forfriskning i en af de mange cafeer og restau-

Gør julen lidt mere hyggelig og oplev højtiden 
som børn og voksne danskere har fejret den i 
århundrede. Den Gamle By i Århus er en sevær-
dighed i verdensklasse og et levende museum, 
hvor man kan træde ind i Danmarkshistorien til-
bage til 1625 og op til nutiden. I december må-
ned er der traditionelle juleudstillinger, butik-
ker, markedsboder og arrangementer. Se også 
det helt nye afsnit i Den Gamle By, hvor alt er fra 
1974. Julen i Den gamle By er for hele familien, 
store som små.  

 

ranter. Spar helt op til 70% i forhold til de vejle-
dende udsalgspriser.

Program:
Efter endt opsamling får vi et rundstykke ved bussen. Her-
efter kører vi direkte til Neumünster, hvor vi har nogle gode 
timer til at udforske de mange butikker. Sidst på eftermid-
dagen er der afgang fra Designer Outlet mod grænsen, hvor 
vi holder en pause med mulighed for at købe aftensmad og 
handle lidt ind til julen. Forventet hjemkomst sidst på afte-
nen

Husk pas og Euro.

Program:
Vi kører fra Hanstholm kl. 09.00 mod Århus, med opsamling 
undervejs. Vi kører direkte til Den Gamle By, hvor vi går ind 
i byen (entre incl. i prisen) og starter med frokost (incl. i pri-
sen). Herefter er der nogle timer til at gå rundt i byen, se alle 
husene, butikkerne og nyde stemningen. Vi mødes igen kl. 
16.00 ved bussen. Her får vi en kop kaffe med et stykke kage, 
og starter hjemturen.

DESIGNER OUTLET NEUMÜNSTER 1 dag ÅRHUS – JUL I DEN GAMLE BY 1 dag

Afrejse: Dage:  Pris voksne:  Børn: 
Fr 11.11.16 1  498,-  298,-
Lø 19.11.16 1  498,-  298,-

Afrejse: Dage: Pris voksne: Børn og unge under 18 år:  
On  30.11.16 1 498,-  398,-
Ti  06.12.16 1  498,-  398,-

INFO
Prisen inkluderer:
• Kaffe med rundstykke 

på udrejsen
• 4-stjernet bus

INFO
Prisen inkluderer:
• Entre til Den Gamle By 
• Frokost anretning 
• Kaffe med kage
• Buskørsel til Aarhus t/r

8 9



BERLIN  4 / 5 dage

Tyskland

Berlin summer af liv, og efter murens fald er 
Berlin blevet et attraktivt feriemål med mange 
store indtryk og oplevelser. Der findes ikke 
mange byer, der har så meget at byde på som 
Berlin. Her findes alt fra spændende seværdig-
heder, fantastiske pladser, arkitektur, kunst, 
musik og en enorm historie fra øst til vest og til 
nutidens trendy storby. 

Efter et besøg i byen kommer man hjem med 
mange indtryk, og man drages gerne tilbage til 
byen flere gange. Berlin fremstår i dag som en 
smuk og moderne hovedstad, som har gennem-
gået en større renovering siden murens fald i 
1989.

På denne rejse skal vi bl.a. på en byrundtur 
med bussen, hvor vi ser de største attraktioner 
og steder, som gør Berlin til en storby i ver-
densklasse. Der er også mulighed for at tilkøbe 
billetter til Fjernsynstårnet og Friedrichstadt 
Palast. Der er mange valgmuligheder, og du 
vælger selv. 

PROGRAM: 
Udrejse: Vi kører med passende pauser til vi når hotellet i 
Berlin. Hotellet ligger centralt i det vestlige Berlin ved Kurfür-
stendamm og tæt på Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Der 
er en U-Bahn station tæt ved hotellet, så allerede denne aften 
vil det være muligt at opleve den spændende storby. Der er 
aftensmad på hotellet denne aften (inkluderet i prisen). 

Byrundtur
Efter morgenmaden kører vi en byrundtur i Berlin. Vi ser 
bl.a. de mange verdensberømte bygninger i Berlin såsom 
Gedächtniskirche, der står som vartegn fra 2. verdenskrig, 
Potsdammer Platz, det gamle Gestapo hovedkvarter, Unter 
den Linden, Brandenburger Tor, Rigsdagen, Berliner Dom, 

Humboldt Universitet, Holocaust Mindesmærket, Eastside 
Gallery - som er det længst bevarede stykke af muren og 
meget mere.

Checkpoint Charlie
Vi holder en længere pause ved Checkpoint Charlie - den 
gamle grænseovergang mellem Øst- og Vestberlin. Her 
finder man mange sjove og spændende udstillinger/museer 
såsom; Det store Mauer-Museum, Trabi-Museum, Carrywurst 
museum og Black-Box. Vi anbefaler Yadegar Asisis` 15 meter 
høje panorama i en rund bygning, som viser livet omkring 
muren i begyndelsen af 80erne (entre ca. 10 euro).  Tiden ved 
Checkpoint Charlie er til egen disposition, så man kan vælge, 
hvad man gerne vil se eller blot nyde stemningen i området 
med de mange caféer, souvenirs butikker og udstillinger. 

Alexanderplatz - Berlins Fjernsynstårn 
Fjernsynstårnet i Berlin ligger midt på Alexanderplatz, og 
herfra er der en helt fantastisk 360 grader panoramaudsigt 
over Berlin. Fra tårnets udsigtsplatform, over 200 meter fra 
jorden, kan man i klart vejr se 42 km væk. Ønsker man at 
deltage i dette besøg, skal det oplyses ved bestilling af rejsen, 
da besøget skal reserveres på forhånd. Vil man ikke med i 
Fjernsynstårnet, byder Alexanderplatz på hygge, shopping, 
caféer, restauranter og meget mere. 

Charlottenburg Slot - Sejltur 
Vi kører en formiddagstur til Charlottenburg Slot og går en tur 
i den smukke park. Derefter er der lejlighed til at deltage i en 
sejltur på Spree, hvor man sejler gennem centrum af Berlin og 
ser byen fra en helt anden side (pris ca. 20 euro). 

Julemarkeder
På rejsen i december er der rig mulighed for at komme i jule-
stemning. Berlin byder nemlig på over 100 julemarkeder hvert 
år. De største findes ved Alexanderplatz og Gendarmenmarkt, 
hvor man finder mange boder og en fortryllende julestem-
ning. Overalt i byen er der jule- og vinterhygge med boder, 
skøjtebane, kulinariske og kulturelle oplevelser. I nærheden 
af hotellet ligger julemarkedet ved Gedächtnis Kirken. Det 
er et af de mest besøgte julemarkeder i Berlin med over 170 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: Aftensmad. 
Ma  12.09.16 To  15.09.16 4 2.898,- 550,- 265,-   
Ma  17.10.16 Fr  21.10.16 5 3.498,- 700,- 395,-
To  01.12.16 Sø  04.12.16 4 2.798,- 550,- 265,-  
Sø 12.03.17 On 15.03.17 4 2.298,- 500,- 280,-
To  13.04.17 Sø  16.04.17 4 2.798,- 550,- 280,-
To  18.05.17 Sø  21.05.17 4 2.698,- 550,- 280,-

TILKØB Fjernsynstårnet: 98,-
Bestilles sammen med rejsen. Der tages forbehold for arrangementer, som gør at besøget 
ikke kan finde sted.  

TILKØB Friedrichstadt Palast ”The One”: 280,- / 340,- / 460,- / 495,- 
Bestilles sammen med rejsen.

TILKØB aftensmad: 280,- (4 dage) / 420,- (5 dage)
Bestilles sammen med rejsen. 
Det er muligt, at tilkøbe aftensmad på hotellet på 2. og 3. dagen samt 4. dag på femdagsturen. 
Efter kokkens valg får man en buffet eller 3-retters menu.

Berlin Plaza Hotel***
Knesebeckstrasse 63
10719 Berlin
Tel: 0049 30 88 4130

Valuta: Euro

INFO
Prisen inkluderer:
• 3/4 x overnatning i 

Berlin
• 3/4 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad
• Byrundtur i Berlin
• Indblik i Berlins interes-

sante historie
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus

Pænt 3-stjernet hotel, som ligger få meter fra den berømte gade Kurfürstendamm. 
Hotellets centrale beliggenhed er et godt udgangspunkt for at udforske byen. Der 
er gåafstand til restauranter, butikker, Kadewe, Europa center, Gedächtniskirche, 
museer og meget mere. U-Bahn stationen Uhlandstrasse ligger tæt på hotellet, 
hvilket gør det nemt at komme rundt i byen med offentlig transport. Alle værelser 
har eget bad, toilet, telefon og tv.

boder og masser af underholdning og blot i gåafstand fra 
hotellet. 

Friedrichstadt Palast 
Fra den 22. september er det muligt at tilkøbe en billet til 
forestillingen ”The One” i Friedrichstadt Palast. En storslået 
forestilling med over 500 fantastiske kostumer designet 
af modeskaberen Jean Poul Gaultier. Verdens største 
teaterscene fyldes med mere end 100 kunstner til det 
mest overdådige show i Europa. Produktionsbudgettet er 
på over elleve millioner euro, og højdepunktet i showet er 
et scenegulv, som forvandles til et bassin med selvlysende 
vand. Showet er velegnet til gæster uden tyskkundskaber 
og anbefalet mindstealder er 10 år. Showet varer ca. 2,5 ti-

mer inkl. en pause. Friedrichstadt Palast er et besøg værd, når 
man er i Berlin - stemningen og showet findes ikke magen til 
mange steder. Vi kører med u-bahn tur/retur til Friedrichstadt 
Palast. Billet skal bestilles sammen med rejsen.

4./5. dag: Hjemrejse Efter mange spændende oplevelser i 
Berlin forlader vi hotellet efter morgenmaden og kører mod 
Danmark. Vi holder en pause ved grænsen. Forventet hjem-
komst først på aftenen. 

Friedrichstadt Palast Tirsdag Fredag

Kategori 2 460,- 495,-

Kategori 4 280,- 340,-
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PRAG 4 / 5  dage

Tjekkiet

Prag er en enestående by fyldt med kultur og 
stemning. Byen er en af Europas ældste byer og 
er placeret smukt ved floden Moldau. Denne rej-
se giver mulighed for at opleve Prag og nogle af 
de seværdigheder, der ligger i området.
 
På juleturen vil vi opleve Prag og nogle af dens 
seværdigheder ved juletid. Det vil også være 
muligt at gøre en god julehandel til fornuftige 
priser.
 
Vi bor i den gamle bydel i Prags absolutte cen-
trum, hvorfra det er nemt at færdes i byen på 
egen hånd. F.eks. ligger markedspladsen blot 5 
minutters gang fra hotellet.

PROGRAM: 

1. dag:  Efter endt opsamling kører vi til det meget centralt 
beliggende hotel i Prag, hvor vi bliver indkvarteret og får af-

tensmad. Herefter kan man nyde hotellets hyggelige bar eller 
gå en tur i byen. 

Byrundtur - Karlsbroen - Det Astronomiske Ur - Sejltur: Vi 
starter dagen med en spændende byrundtur til fods, hvor vi 
spadserer gennem den gamle bydel til Karlsbroen. Broen er 
en af Prags top seværdigheder og er populær hos kunstner, 
musikere og souvenirsælgere, som står på begge sider af bro-
en. Turen byder også på et besøg på Rådhuspladsen med det 
berømte Astronomiske ur og Teynkirken, hvor Tycho Brahe 
er begravet. Om eftermiddagen tilbydes en sejltur på floden 
Moldau, for de der har lyst (pris ca. 15 euro). Aftensmaden 
spiser vi på en af byens mange hyggelige restauranter. Rejse-
lederen er gerne behjælpelig med at finde et spisested. 

Hradcany Borgen - Sankt Veit Katedralen - Kongeslot-
tet - Den Gyldne Gade: Dagen byder på en tur til den 
imponerende Kongeborg Hradcany i Prag. Fra Kongeborgen, 
som ligger højt hævet over floden, har man en imponerende 
udsigt over Prag. I området ser vi også Sankt Veit katedralen, 
kongepaladset og Sankt Georg Kloster (entre). Når vi har op-
levet stemningen i dette hyggelige område af Prag, spadserer 

Charmerende 4-stjernet hotel beliggende midt i hjertet 
af det historiske Prag. Byens mange seværdigheder, bu-
tikker, cafeer og restauranter ligger lige udenfor hotellet. 
Da hotellet er indrettet i en ældre, men ny renoveret byg-
ning, er værelserne af forskellige størrelser. Alle værelser 
har bad, toilet, føntørrer, skrivebord og aircondition. 

Valuta: Euro til ud- og hjemturen, Koruna i Tjekkiet.

Hotel Astoria ****
110 00 Prag 1
Rybna 10
Tjekkiet
Tlf: +42 0 221 775 711

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Ma  17.10.16 Fr  21.10.16 5 3.398,- 900,-
To  24.11.16 Sø  27.11.16 4 2.298,- 450,-

INFO
Prisen inkluderer:
• 3/4 x overnatning i Prag
• 3/4 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad
• Hotel i centrum
• Byrundtur
• Julestemning 
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

vi ned til byen gennem bl.a. »Den Gyldne Gade« (entre), hvor 
der før i tiden boede guldsmede og alkymister (samlet entre 
ca 12,- euro). Om eftermiddagen vil der være mulighed for en 
tur til Det Gule Marked, hvor der er basis for en god handel. 

Hjemrejse: I dag går turen hjemover til Danmark. Vi kører 
med passende pauser og efter en pause ved grænsen, kører 
vi op gennem Jylland og regner med at være ved vore hjem-
byer sidst på aftenen.
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Stettin

Polen

Barlinek er en hyggelig polsk provinsby med ca. 
15.000 indbyggere, beliggende mellem Stettin 
og Gorzow. Hotel Alma ligger ned til en natur-
skøn stor sø, som er omkranset af skov. Der 
kan lejes både m.v. og man kan gå en dejlig tur 
langs søbredden, eller gå langs søen til byens 
hyggelige torv med små cafeer og butikker. By-
ens egnsmuseum er også et besøg værd.

Hotellet har en stor wellness og spa afdeling,  
hvor der er mulighed for næste alle former for 
wellness og spa til absolut konkurrencedygtige 
priser. 

PROGRAM: 

1. dag: Vi kører fra Hanstholm kl. 06.00, og kører med pas-
sende pauser til vi når hotellet i Barlinek, Polen. Vi bliver 
indkvarteret på hotellet, og får aftensmad.

2. dag: Efter morgenmaden tager vi på en spændende 
byrundtur til fods i Barlinek. Byen byder på mange seværdig-
heder og indkøbsmuligheder. Om eftermiddagen tager vi på 
en sejltur på søen (pris ca. 25,-  Zloty). Efter sejlturen er der 
fri til at nyde byen på egen hånd før vi skal tilbage til hotellet 
og have en dejlig middag.

3. dag: Vi kører gennem det polske landskab til den store 
havneby Stettin. Byen som er anlagt med store rundkørsler, 
brede boulevarder og pompøse bygninger med Paris som 
forbillede, blev under Anden Verdenskrig udsat for omfat-
tende ødelæggelser. De seneste år har ma brugt og bruger 
stadig mange ressourcer på at restaurere de mange gamle 
bygningsværker, så byen i dag fremstår spændende og 
indbydende. Vi kører en byrundtur i byen, hvor vi bl.a. ser 
det de pommerske fyrsters slot, rådhuset og det tidligere 
skibsværft. Undervejs vil der være mulighed for at købe de 
kendte polske krystalvarer. Der vil naturligvis også være en 
pause ved et marked i Stettin, hvor det stadig er muligt at 
gøre en god handel. Hen på dagen kører vi tilbage til hotel-
let i Barlinek hvor aftensmaden venter sammen med lidt 
musikalsk underholdning.

4. dag: Efter morgenmaden kører vi ud til byen Witnica 
ca. 50 km fra Barlinek. Her skal vi besøge et lokalt bryggeri 
og have smagsprøver, man kan også købe af bryggeriets 
produkter. Der er arrangeret frokost i bryggeriets restaurant. 
Der vil også være mulighed for at besøge en lille guldsme-
debutik i byen, hvor smykkerne handles efter vægt. Over 
middag kører vi til Gorzow, ca. 35 km fra Barlinek. Byen har 
ca. 130.000 indbyggere og er med sin beliggenhed ned 
til floden Warta en handelsby med mange butikker og 
spisesteder samt et lille tøjmarked. Om aftenen er der igen 
aftensmad i hotellets hyggelige restaurant.

5. dag: Vi siger farvel til Barlinek. Vi kører mod Tyskland, og 
holder passende pauser undervejs bl.a. ved den dansk/tyske 
grænse. Vi regner med at være hjemme hen på aftenen.

Hotel Alma & Spa ***
Ul. Strzelecka 6a
74-320 Barlinek 
Tlf: +48 95 746 35 53

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris:   
Sø 06.11.16 To 10.11.16 5  3.098,-
Valuta: Euro på ud-og hjemturen, Zloty i Polen

INFO
Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning i Barli-

nek
• 4 x morgenbuffet 
• 4 x aftensmad
• Dans & musik en aften
• Frokost på bryggeriet i 

Witnica
• Ølsmagning
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

STETTIN 4 dage

Polen

Blot en behagelig dagsrejse væk ligger Stettin. 
Tag på miniferie i ”Polens Paris”, Stettin, den 
gamle pommerske hovedstad, hvis byplan er 
inspireret af byplanen i Paris med de store bre-
de boulevarder og de mange skønne pladser. 
Byen har en spændende historie, som i høj grad 
har skabt den by, vi ser i dag. Byen summer af 
liv, og det er stadig muligt at lave en god han-
del. Vi bor midt i centrum med butikker, restau-
ranter og cafeer lige udenfor døren

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser, 
til vi når hotellet i Stettin. Der vil være aftensmad når vi an-
kommer.

2. dag: Vi kører en byrundtur i Stettin. Vi ser det gamle 
Stettin bl.a. Domkirken, det pommerske fyrste slot, rådhu-
set, den gamle byport og mange andre ting, men også nye 
dele af byen, som bærer præg af genopbygningen efter 2. 
verdenskrig, som langt hen af vejen er foretaget under det 

kommunistiske styre. Vi kører også til Vodka fabrikken Starka, 
hvor vi får en rundvisning (ikke på påske afgangen). Her hø-
rer vi om hemmeligheden bag produktionen af Vodka og fa-
brikken Starkas historie tilbage til 1863. Der bliver også mu-
lighed for smagsprøver og naturligvis indkøb. Besøg på Star-
ka ca. 75,- Zloty. Aftensmad på egen hånd. Rejselederen er 
evt. behjælpelig med at finde et godt sted at spise. 

3. dag: Efter morgenmaden er der mulighed for at besøge 
et marked, hvor vi måske kan gøre en god handel. Der bliver 
også mulighed for at besøge en krystalbutik, som har et rigt 
udvalg af krystal og glas til den rigtige pris. Eftermiddagen 
kan måske bruges til et besøg på Cafe 22, hvorfra der er en 
fantastisk udsigt ned over byen, her kan man bl.a. købe kaffe 
og drinks. Også i aften er der aftensmad på egen hånd, hvor 
rejselederen igen er behjælpelig med at finde et sted for de, 
som måtte ønske det. 

4. dag: Efter dejlig morgenmad forlader vi hotellet for at kø-
re mod Danmark. Vi holder en pause ved den dansk/tyske 
grænse. Forventet hjemkomst hen på aftenen.

Radisson Blu Hotel ****
Plac Rodla 10
70419 Stettin
Tlf.: 0048 91 359 5595

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
To  29.09.16 Sø 02.10.16 4 2.498,- 475,-
To  03.11.16 Sø 06.11.16 4 2.498,- 475,-

Valuta: Euro på ud-og hjemturen, Zloty i Polen.

INFO
Prisen inkluderer:
•  3 x overnatning i Stettin
•   3 x morgenmad
•   1 x aftensmad
•   Alle udflugter ekskl 

entreer
•  Dansk rejseleder
•  4-stjernet bus

Dejligt 4-stjernet hotel i hjertet af Stettin. Værelserne er pæne og 
stilfulde, alle med bad og toilet, TV og telefon. Hotellet har restau-
rant og bar. Endvidere er der indendørs swimming pool, sauna og 
fitness center, som frit må benyttes under opholdet. På hotellet er 
der mulighed for wellness behandlinger mod betaling.

3-stjernet hotel beliggende ved den smukke Barlinek 
sø, ca. 15 minutters gang fra det centrale Barlinek. Ho-
tellet har indendørs pool, spa område, sauna og fitness 
lokale. Hotellet har en stor wellness og spa afdeling, 
hvor der er mulighed for næste alle former for wellness 
og spa til absolut konkurrencedygtige priser. Værel-
serne er alle med bad og toilet, TV og telefon.

BARLINEK 5 dage
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NORDLYS MED HURTIGRUTEN 7 dage

Norge – Lofoten

Tag med på »jagten efter nordlyset« på en smuk 
rejse med Hurtigruten langs Norges kyst, hvor 
vi passerer Polarcirklen og sejler til det magiske 
Lofoten, som er kendt for sin storslåede natur og 
små idylliske fiskelejer. Nordlys kan optræde året 
rundt, men det skal være mørkt, før man kan se 
det. Derfor er vinterhalvåret bedst. Til gengæld 
optræder nordlyset på 90 % af alle klare nætter 
i vintersæsonen. Man ved aldrig hvornår »fore-
stillingen« begynder, men Nord-Norge giver de 
bedste chancer. 

PROGRAM: 

1. dag:Vi kører til Hirtshals, hvorfra vi skal sejle til Langesund. 
Efter ankomsten til Norge kører vi nordpå gennem Gud-
brandsdalen og videre op på Dovrefjell Nationalpark, som er 
en af de tre nationalparker der ligger i Gudbrandsdalen. Vi 
holder passende pauser undervejs, hvor der flere steder vil 
være mulighed for en fantastisk udsigt, herunder på Dovre-
fjeld. Vi stopper for aftensmad på restaurant undervejs, inden 
vi sent om aftenen ankommer til hotellet i Oppdal. 

2. dag: Efter morgenmaden fortsætter vi turen til Trond-
heim. Herfra skal vi sejle med Hurtigruten til Svolvær på Lo-
foten. Sidst på formiddagen går vi ombord på MS Trollfjord, 
hvor vi bliver indkvarteret. Vi sejler ud af Trondheims fjord og 
nordpå langs den smukke kyst. I godt vejr kan vi allerede nu 
være heldige at se Nordlyset.

3. dag: Vi spiser morgenmad ombord og har herefter re-
sten af dagen, til at slappe af og nyde turen. I dag sejler vi 
over polarcirklen, den første dag i det arktiske farvand. Vi spi-
ser aftensmad ombord, inden vi hen på aftenen ankommer 
til Svolvær, som er Lofotens største by. Lofoten regnes for at 
være et af turens største højdepunkter. Bag de Majestætiske 
fjelde, gemmer der sig små hyggelige fiskelandsbyer. Vi over-
natter på Lofoten i Svolvær.

4. dag: Vi tilbringer dagen på Lofoten. Vi skal på en rundtur i 
området, som er kendt for fremragende fiskeri, fiskerlandsbyer 
og ikke mindst for sine smukke naturattraktioner. Lofoten er 
et af de steder hvor der er stor mulighed for, at opleve nord-
lys. Specielt i efteråret og vinterperioden er det perfekte tids-
punkt, at tage på en rejse hertil for at »jagte« nordlyset. Om 
aftenen går vi ombord på skibet MS Polarlys for at sejle sydpå 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Eneværelse / kahyt 
Sø 30.10.16 Lø 05.11.16 7 8.998,- 1.600,-

Skibrejse, Hurtigruten:

Vi sejler med MS Polarlys og MS Trollfjord. Skibene har restaurant, bar og hyggelige opholdsområder med panora-
maudsigt, hvor man kan slappe af og nyde turen gennem det smukke landskab. Forplejningen ombord er fortrinlig 
og tager udgangspunkt i lokale retter. Indkvartering i komfortable kahytter med eget bad og toilet. 

Der er mulighed for at benytte MS Trollfjord udendørs spa med opvarmet vand - så husk badetøjet.

Valuta: Norske Kroner

INFO
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Norge
• 1 x overnatning på 

Lofoten
• 3 x overnatning ombord 

på hurtigruten. 
• 6 x morgenmad
• 6 x aftensmad
• Rundtur på Lofoten
• Fjordline Hirtshals - Lan-

gesund t/r
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. 
 entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

igen langs kysten. Der vil fra skibets dæk være en chance for 
at opleve det magiske nordlys danse på himmelen.

5. dag: Vi sejler i dag langs den flotte Helgelandskysten, som 
består af et utal holme, frodige landbrugsområder og stejle 
klippevægge, som det er værd at stå tidligt op for at opleve. 
Det er den sidste dag ved polarcirklen, og skibet forlader det 
arktiske område for denne gang. Vi sejler tæt på øgruppen 
Vega, der er på UNESCO’s liste over verdens kulturarv.

6. dag: Vi spiser tidligt morgenmad, inden vi lægger til kaj i 

Trondheim. Her venter bussen os og vi kører sydpå gennem 
Gudbrandsdalen og videre til overnatningshotellet. Vi spiser 
aftensmad ved ankomst til hotellet. 

7. dag: Efter morgenmad på hotellet, fortsætter vi det sid-
ste stykke gennem Norge, til vi 
ankommer til Langesund først 
på eftermiddagen. Vi sejler fra 
Langesund til Hirtshals med 
Fjordline. Forventet hjemkomst 
sidst på aftenen. 
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SCHWARZWALD – JAGT  4 dage

Tyskland

Denne tur er skræddersyet til både jægere og 
”ikke jægere”. Til jægeren, som ønsker at gå på 
jagt i naturskønne omgivelser i det sydlige Tysk-
land og til ”ikke jægeren” som ønsker et dejligt 
hotelophold med wellness, afslapning og velvære 
- kombineret med en heldagstur til Frankrig. 
Jægerne bliver som udgangspunkt kørt ud til 
jagtområdet. Kun for at komme til Hochsitz skal 
man gå et godt stykke. 

Ens for alle er, at man bor på det 4-stjernede hotel 
”Badischer Hof”, som byder på mange faciliteter, 
dejligt mad og god service. Hotellet er smukt be-
liggende i det bjergrige og smukke Schwarzwald. 

PROGRAM: 

1. dag: Vi kører fra Hanstholm kl. 05.00. Vi kører med pas-
sende pauser, til vi når til hotellet i Schwarzwald, hvor aftens-
maden venter på os. Vi spiser sammen og får derefter tildelt 
vores værelser. 

2. dag for jægeren: En dejlig jagtdage i området, hvor der vil 
være 2 drev inklusiv afskydning af rådyr (råer), vildsvin og ræv. 

2. dag for ”ikke” jægeren: Dagstur til Strasbourg. Efter 
morgenmaden tager vi på en dagstur til det nordøstlige 
Frankrig, hvor vi skal opleve Strasbourg. Her kører vi bl.a for-
bi Europaparlamentet, den gigantiske katedral og vi tager 
på en spadseretur gennem den gamle bydel med de smuk-
ke gamle bindingsværkshuse. Der vil også være tid på egen 
hånd til shopping eller afslapning og hygge på en af de 
mange hyggelige cafeer i byen. 

3. dag for jægeren: Endnu en jagtdag som vil indeholde 
2 drev eller 1 stort drev inkl. afskydning af rådyr (råer), vild-
svin og ræv. 

3. dag for ”ikke” jægeren: Wellness og hygge.
Afslapning, nydelse og velvære på hotellets wellness områ-
de. Her er swimmingpool, sauna og fitnessrum, som frit kan 
benyttes. Der kan bestilles forskellige behandlinger på hotel-
let. (Anbefales i god tid for afrejse). 

Efter aftensmaden pakker vi bussen og kører mod Danmark 
og vore hjembyer. (Nonstop/natkørsel). 

4. dag: Vi forventer at være hjemme sidst på formiddagen. Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris Jæger: Pris ”Ikke” jæger    Tillæg for enev. 
To 10.11.16 Sø 13.11.16 4  5.698,- 2.998,- 300,-

Hyggeligt 4-stjernet hotel I Prinzbach ved 
Biberach. Hotellet har hyggelig restaurant, 
keglebane og wellnessområde med swim-
ming pool, sauna og fitness rum. Værelserne 
er med bad og toilet, TV og telefon. 

Hotel Badischer Hof ****
Dörfle 20
77781 Biberach-Prinzbach
Tlf: +49 7835 6360 

Valuta: Euro

INFO
Prisen for jæger
inkluderer:
• Kaffe m/rundstykke på 

udturen
• 2 x overnatning 
• 2 x morgenmad
• 3 x aftensmad 
• 2 x jagtdage inkl. 

udgifter til organisation, 
driver, support og trans-
port

• Brug af hotellets well-
ness område. 

• Alle nævnte udflugter 
ekskl. entreer 

• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

Prisen for ”ikke” jæger 
inkluderer:
• Kaffe m/rundstykke på 

udturen
• 2 x overnatning
• 2 x morgenmad
• 3 x aftensmad
• Dagstur til Strasbourg 
• Brug af hotellet wellness 

område 
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Praktiske oplysninger:
Ved deltagelse i jagt skal vi bruge føl-
gende oplysninger ved bestilling:

• Fulde navn, fødselsdato og fødested, 
tlf.nr, email-adresse.

• Kopi af dit danske jagttegn
• Vellignende foto til brug for udste-

delse af tysk jagttegn, hvis du ikke al-
lerede har tysk jagttegn.

• Kopi af pas.
• Kopi af Europæisk våbenpas med de 

registrerede våben.
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Hotel Mayfair***
Colbjørnsensgade 4-8
1652 København 
Tlf.: 3324 5085

KØBENHAVN – JULETUR 1 / 2 dage

Danmark

København har alt, og på disse turer til Køben-
havn har du mulighed for at vælge lige præcis 
det, som du ønsker at bruge tiden på. 

Centrum af København er byens ældste kvarter med boule-
varder, små og smalle stræder og et enormt udvalg af butik-
ker for enhver pengepung. Hovedåren i centrum er Strøget, 
der løber fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv og Nyhavn. 
Men glem ikke de mange spændende sidegader der absolut 
også er et besøg værd. 

Mange har gjort det til en tradition at tage forbi det jule-
pyntede Tivoli i forbindelse med julen. I Tivoli kan man f.eks. 
møde julemanden, se de mange hyggelige juleboder, prøve 
forlystelserne eller måske spise på en af de mange hyggelige 
restauranter. Alene det at se Tivolis julelys er en oplevelse i sig 
selv. Tivoli har åben alle dage op til jul og byder velkommen til 
rigtig julestemning.

PROGRAM: 2 dages tur
Udrejse: Afrejse fra Hanstholm kl. 06.00. Turen går ned gen-

Hotellet er placeret meget centralt i København ganske 
tæt på Rådhuspladsen. Der er således kun få minutters 
gang til Strøget og dermed rig mulighed for at opleve 
København og for at færdes på egen hånd i centrum. 
Alle værelser er udstyret med eget bad og toilet samt TV.

Hotellet ligger i gåafstand til Tivoli og Rådhuspladsen. 
Der er elevator og adgang til swimmingpool, fitnessrum 
og sauna.  Alle værelser har eget bad, toilet, tv, sikker-
hedsboks og telefon. 

Undgå kø
med tilkøb

Tilkøb Tivoli

Entre Turpas

Børn (0-7 år) 0,- 209,-

Voksne 99,- 209,-

Tilkøb: (ønskes tilkøb, skal dette bestilles sammen med rejsen).
Endvidere kan der købes ledsagerturpas til 220,-. Barnet får et ekstra turpas på 
armen og kan dermed tage en valgfri voksen over 14 år med i forlystelserne

Vil du undgå køen til Tivoli, kan vi 
tilbyde dig at købe entrebilletter, 
all-inclusive billetter og turbånd 
sammen med din rejse, hvorefter 
du får dine billetter udleveret i 
bussen og slipper for køen. 

nem Jylland til Fyn og over Storebæltsbroen. Vi regner med at 
være i København først på eftermiddagen. 

Når vi er blevet indkvarteret på det centralt beliggende hotel, 
er dagen til egen disposition. Der er bl.a. et meget flot jule-
marked i Tivoli; masser af lys, boder og en dejlig julestemning.

Hjemrejse: Efter morgenmaden vil der være tid på egen hånd 
til at gå rundt og nyde byen. Efter frokost tager vi på en rund-
tur i København med bussen. Vi ser bl.a. Amalienborg, Amalie 
Haven, Nyhavn, og meget mere. Der vil være mulighed for at 
stige på bussen efter rundturen, hvis man ønsker mere tid på 
egen hånd. Herefter går turen hjemover, tilbage over Store-
bæltsbroen, over Fyn for at være hjemme hen på aftenen.

Program: 1 dags tur
Efter endt opsamling kører vi direkte til København, kun 
afbrudt af passende pauser undervejs. Ved ankomsten til 
København kører vi til Rådhuspladsen. Herfra er der kort og 
nem adgang til Strøget og Tivoli. Dagen vil være til Jeres egen 
disposition til lige præcis det som I værdsætter. Kl. 20.00 forla-
der vi København og kører - efter dagens oplevelser - tilbage 
til vore hjembyer. 

Nøddeknækkeren i Tivolis koncertsal
Vi har billetter til 2/12, pris kr. 550,- og 10/12, pris kr. 595,-.
Sælges efter først til mølle. Bestilles sammen med rejsen.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: Hotel
Lø  26.11.16   1 Voksne 498,- / Børn 298
Sø  27.11.16 Ma  28.11.16 2 1.298,- 350,- Mayfair
Ma  28.11.16 Ti  29.11.16 2 1.298,- 350,- Mayfair
Fr  02.12.16 Lø  03.12.16 2 1.398,- 375,- Tivoli
Sø  04.12.16 Ma  05.12.16 2 1.398,- 375,- Tivoli
Fr  09.12.16   1 Voksne 498,- / Børn 298
Lø  10.12.16 Sø  11.12.16 2 1.298,- 350,- Mayfair

INFO
Prisen inkluderer:  2 dage
• 1 x overnatning i Køben-

havns centrum
•  1 x morgenbuffet 
•  Kaffe med rundstykke 

på udrejsen
•  Strøget og Tivoli i gåaf-

stand fra hotellet
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
•  Dansk rejseleder 
•  4-stjernet bus

Prisen inkluderer:  1 dag
•  Buskørsel til København t/r
• Kaffe med rundstykke på 

udrejsen
•  4-stjernet bus

Hotel Tivoli****
Arni Magnussons Gade 2 
1577 København V
Tlf.: 4487 0000
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Ærø Hotel
Egehovedvej 4
5960 Marstal

Danmark

Oplev en anderledes juletur - nemlig til juleøen 
Ærø. Her er der rig mulighed for hygge med dej-
lig julefrokost samt levende musik og dans. Vi 
skal også opleve rigtig julestemning i bl.a. even-
tyrbyen Ærøskøbing. Vi skal bo i skipperbyen 
Marstal, ikke langt fra centrum og havnen.

PROGRAM: 

1. dag: Vi kører fra Hanstholm kl. 07.00 og kører med passen-
de pauser, til vi når Svendborg på Fyn. Her holder vi en pause, 
således vi kan gå en tur i den smukt pyntede by. Vi kan gå på 
indkøb i centeret, en tur i gaderne eller på havnen, før vi skal 
med færgen til Ærø hen på eftermiddagen. Vi kommer ind i 
Ærøskøbing med færgen. vi kører derefter direkte til Marstal, 
hvor vi bliver indkvarteret på det hyggelige Ærø Hotel. Efter 
indkvarteringen bliver der serveret en rigtig dejlig 2-retters 
menu i restauranten. Derefter er der mulighed for at hygge 
sig i den hyggelige bar.  

2. dag: Efter den store morgenmadsbuffet kører vi en tur på 
øen med bl.a. et besøg i Ærøskøbing. Her kan vi nyde byen 
og de mange tilbud i butikkerne. Her i byens restauranter er 
muligheden for at få stillet både den lille og den store sult. 
I boderne på byens hyggelige torv kan der bl.a. købes ”Ærø 
pandekager”. Det gamle skibsværft er åbent, og her findes 
musik, brændte mandler, salgsboder, honningkager og 
ærøske æbleskiver. Vi fortsætter lidt rundt på øen, før vi igen 
holder en pause - nemlig i Skovby. Her skal vi besøge den 
gamle stald ”Lo´en”. hvor kreative kvinder fra Skovby står for at 
skabe unik julestemning for alle, som kigger forbi. På marke-
det i Skovby finder man den unikke gave, som ikke er ”made 
in China”, men lavet med hjertet. Om aftenen serverer hotellet 
den store julefrokostbuffet, hvor det meste af det, man 
drømmer om til en julefrokost, er på buffeten.  Der bliver også 
mulighed for en svingom til levende musik og hygge i baren.

3. dag: Efter den store morgenbuffet bliver der tid til at tage 
afsked med hotellet. Vi kører til Søby og ser på det klassiske 
julemarked med gode tilbud og julestemning i lange baner. 
Derefter skal vi med færgen tilbage til Fyn og videre hjem til 
vore hjembyer.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Fr 25.11.16 Sø 27.11.16 3 2.498,- 300,-

INFO
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning på Ærø 

Hotel
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2 retters menu
• 1 x julebuffet
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus 

Hotellet er beliggende nær havet, omgivet af mark og 
skov, kun 5 minutters gang fra centrum af den gamle 
historiske skipperby Marstal. Restauranten har en flot 
panorama udsigt. Personalet er meget venligt og imø-
dekommende. Værelserne har alle eget bad og toilet, 
TV, telefon og skrivebord.

ÆRØ – JULETUR 3 dage

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Ma  12.12.16 On  14.12.16 3 1.898,- 375,-
Fr 16.12.16 Sø 18.12.16 3 1.998,- 375,-

Hotel Commodore ***
Budapest Str. 20
20359 Hamburg
Tlf: +49 4031 999 603

Valuta: Euro

Beliggende i det centrale Hamburg, i tæt gåaf-
stand til Metrostationen St. Pauli,  Reberbahn samt 
mange af byens andre seværdigheder, butikker og 
restauranter. Værelserne er moderne indrettet og 
har eget bad og toilet, TV, telefon og skrivebord.

INFO
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Ham-

burg centrum 
•  2 x morgenbuffet  
•  Hotel i centrum 
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
•  Dansk rejseleder 
•  4-stjernet bus

HAMBURG – JULETUR  3 dage

Tyskland

Julemarked i Hamburg er en stor oplevelse og 
overgår, hvad man ser andre steder. Hamburg 
er byen man oftest suser forbi, men rent faktisk 
er Hamburg Tysklands næststørste by med 
sine 1,7 mio. indbyggere og absolut et besøg 
værd. Byen har et rigt og varieret kulturliv, hvad 
enten man er til underholdning, teater, musi-
cals, shopping, sejlture, museumsbesøg, cafeer, 
restauranter, handel, ja - byen har alt.  

Den centrale del af byen ligger mellem et af Europas største 
havneområder og de store ringgader. Midt i det hele ligger 
Alstersøerne, som er opstået ved inddæmning af floden 
Alster og giver byen et åndehul og sin helt egen karakter. 
Inddæmningen har skabt et kanalsystem med et utal af broer, 
og man har til tider kaldt Hamburg for nordens Venedig. Ved 
Alstersøerne finder man også den kendte promenade Jung-
fernsteig og de mange handels- og gågader. St. Pauli har sin 
helt egen puls. Her finder man den folkelige underholdning. 
På havnen, som er Tysklands største center for udenrigshan-
del, har man mulighed for en spændende havnerundfart. 
Hamburg har simpelthen fantastisk meget at tilbyde, og kun 
fantasien sætter grænser.

PROGRAM: 
1. dag: Vi kører fra Hanstholm kl. 06.00, og kører med pas-
sende pauser til vi når Hamburg først på eftermiddagen. 
Efter ankomsten tager vi på en rundtur i byen, hvor vi skal 
opleve nogle af byens største seværdigheder og attraktioner, 
Herunder S. Michel Kirken, som med det 132 m høje kirketårn 
er Hamburgs vartegn. Rejselederen vil være behjælpelig med 
at finde et sted, hvor vi kan spise aftensmad, hvis man ikke 
ønsker at udforske byen på egen hånd. 

2. dag: Efter morgenmaden besøger vi det meget spæn-
dende havneområde. Vi kigger forbi Speicherstadt - Verdens 
største sammenhængende pakhusbyggeri, den nye Hafen 
City og den gamle Elbtunnel, som var en af verdens første 
tunneler under vand.  Og så bliver der selvfølgelig tid til at 
besøge et eller flere at Hamburgs fantastiske julemarkeder. 
Juleudsmykningen af Hamburg med julelys og julepynt er en 
oplevelse i sig selv. 

3. dag: Efter morgenmaden bliver der tid til at tage af-
sked med hotel, omgivelser og byen, før vi vender næsen 
hjemover. På vejen hjem holder vi en pause ved den dansk/
tyske grænse med mulighed for indkøb. Vi er hjemme først på 
aftenen.
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HANNOVER – JULETUR  3 dage

Tyskland

Oplev Hannover ved juletid. Hannover er meget 
mere end blot en Messeby, det er også en af 
Tysklands føren de storbyer. En moderne by som 
samtidig byder på masser af kultur, historie og 
seværdigheder. Ved juletid danner den histori-
ske bydel rammen om et stemningsfyldt jule-
marked. Her finder man over 150 juleboder med 
f.eks. trælegetøj, bagværk, porcelæn, smykker 
og meget andet.

PROGRAM: 
1. dag: Efter endt opsamling kører kører vi sydpå med 
passende pauser undervejs. Vi holder en længere pause i 
Hamburg, hvor vi får mulighed for at opleve det store jule-
marked ved det betagende Gamle Rådhus. Der vil også være 
mulighed for en gåtur langs Alstersøen til Gänsemarkt i den 
hyggelig bymidte. Sidst på eftermiddagen fortsætter turen til 
Hannover, hvor vi får aftensmad på hotellet. 

2. dag: Efter morgenmaden skal vi opleve Hannover. Vi mø-

des med en af byens såkaldte ”Bruchmeister stewards” som 
er kendt for, at være iklædt deres traditionelle jakkesæt med 
høj hat og hvide handsker. Bruchmeisteren tager os med på 
en byrundtur, hvor der vil blive fortalt om Hannover og ikke 
mindst byens historie. Til slut får vi fornøjelsen af at lære, hvor-
dan man drikker den traditionelle snaps ”Lüttje Lage” … Skål!!!

Om eftermiddagen vil der være mulighed for at besøge det 
hyggelige julemarked i den gamle bydel. Blandt de mange 
juleboder kan man måske være heldig at finde en julegave 
eller to til at tage med hjem, nyde en kop varm glühwein eller 
blot udforske byen på egen hånd. Hen på eftermiddagen 
kører vi tilbage til hotellet og får igen aftensmad i restauran-
ten på hotellet. 

3. dag: Efter morgenmaden er det blevet tid til at tage afsked 
med hotellet og starte hjemturen. Undervejs besøger vi Her-
renhausen i udkanten af Hannover - den kendte og meget 
besøgte barokke og kunstneriske have, som selv i vintertiden 
tager sig flot og storslået ud. Herefter fortsætter vi hjemturen. 
Vi holder en pause ved den dansk/tyske grænse med mulig-
hed for indkøb. Vi er hjemme først på aftenen. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Fr 02.12.16      Sø 04.12.16 3 1.898,- 250,-

Mercure Hotel Hannover****
Oldenburger Allee 1
30659 Hannover
Tlf: +49 511 6155

Valuta: Euro

Moderne 4-stjernet hotel beliggende i udkanten af 
Hannover. Hotellet tilbyder flere faciliteter, herunder 
sauna, hyggelige fællesarealer, bar og egen restau-
rant. Værelserne er alle med eget bad og toilet, TV, 
telefon og med mulighed for internettilkobling. 

INFO
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning på 

3-stjernet hotel
•  2 x morgenbuffet
•  2 x aftensmad
•  Byrundtur med lokal 

Bruchmeister
•  1 x Lüttje Lage
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
•  Dansk rejseleder
•  4-stjernet bus

LÜBECK – JULETUR 2 dage

Tyskland

En hyggelige juletur til et af de mest traditions-
rige julemarkeder i Tyskland. Lübeck danner de 
helt perfekte rammer om et julemarked med 
de gamle bygninger og mange boder. Der vil 
naturligvis også være mulighed for at handle 
ved den dansk/tyske grænse. 

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling går turen ned gennem Jylland 
over den dansk/tyske grænse videre til Lübeck. Vi ankommer 
til hotellet først på eftermiddagen, hvorefter vi bliver indkvar-
teret på det hyggelige hotel. Derefter er der mulighed for at 

følge rejselederen på en lille tur rundt i byen. Hotellet ligger 
i den gamle bydel så det er nemt at færdes på egen hånd. 
Resten af eftermiddagen vil der være tid til at nyde byen, be-
søge Niederegger der sælger den kendte lübecker marcipan, 
drikke lidt glühwein, shoppe eller hvad man nu har lyst til. Vi 
mødes igen til aften for at spise i hotellets restaurant.

2. dag: Efter morgenmaden er der tid på egen hånd til at se 
nærmere på julemarkedet og de fine juleudstillinger. Efter fro-
kost kører vi til den dansk/tyske grænse,  hvor vi gør ophold, 
med mulighed for indkøb. Vi regner med at være hjemme 
hen på aftenen. 

Hotel Alter Speicher***
Bechergrube 91
23552 Lübeck
Tlf.: 0049 4517 1045

Valuta: Euro

Hotellet ligger i hjertet af det gamle Lübeck, indenfor den 
gamle bymur og har derfor julemarkedet næsten udenfor 
døren. Alle værelser har TV, telefon, bad og toilet. Hotellet 
har desuden restaurant og bar. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Ma  28.11.16   Ti  29.11.16 2   1.398,- 250,- 
Sø  04.12.16  Ma  05.12.16 2   1.398,- 250,-
Ma  12.12.16   Ti  13.12.16 2   1.398,- 250,-
To  15.12.16   Fr  16.12.16 2   1.398,- 250,-

INFO
Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning
•  1 x morgenbuffet
•  1 x aftensmad
•  Julemarkedet i gåaf-

stand fra hotellet
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
•  Dansk rejseleder
•  4-stjernet bus
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SLOTSFERIE – JULETUR 3 dage

Tyskland

Forkæld dig selv med en slotsferie i naturskønne 
Mecklenburg i Nordtyskland. Vi bor på det gamle 
barokke slot i byen Neustadt-Glewe, som ligger 
lige i kanten af det store natur beskyttelsesområ-
de som dækker en stor del af Mecklenburg i den 
gamle Østtyskland. Det var her store dele af DDR 
holdt ferie – både bosserne og bumserne. 

Rejsen byder på spændende oplevelser i blandt 
andet Schwerin, hvor Dronning Alexandrine - se-
nere gift med Christian X - blev født. Vi besøger 
også et af de traditionsrige og hyggelige jule-
markeder i Lübeck.

PROGRAM: 

1. dag: Vi kører med passende pauser til vi når Skibseleva-
toren ved Scharnebeck. For at skabe en forbindelse mellem 

Elben og Mittellandkanal byggede man Elbens sidekanal. 
Her var en højde forskel på 61 meter i vandstanden. Derfor 
byggede man her, i 1974 det der var verdensstørste skib-
selevator, som kan hæve skibene hele 38 meter. Vi holder 
en pause her så de der har lyst kan se nærmere på denne 
ingeniør bedrift. Herfra kører vi til hotellet og får aftensmad. 

2. dag: Vi går en lille tur gennem Neustadt-Glewe. Byen er 
en af de ældste byer i Mecklenburg med middelalderborg, 
slottet hvor vi bor og bindingsværkshuse. Vi besøger også 
byen Schwerin som er hovedstaden i delstaten Mecklen-
burg. Her ligger Schwerin slot, hvor Dronning Alexandrine 
blev født. Vi er tilbage ved hotellet til aftensmad.

3. dag: Efter morgenmaden kører vi mod Lübeck, hvor vi 
besøger et traditionsfyldt og imponerende julemarked. 
Herefter kører vi med passende pauser mod den dansk/
tyske grænse. Her bliver der mulighed for indkøb, inden vi 
fortsætter mod hjembyerne.

Mercure Schlosshotel
Neustadt Glewe****
Schlossfreiheit
19306 Neustadt Glewe
Tlf. 0049 387 575320
Valuta: Euro

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Ti 06.12.16 To 08.12.16 3  2.098,- 375,-
 

INFO
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenmad
• 2 x aftensmad
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Slottet blev færdigbygget efter mere end hundre-
de års byggeri i 1720. Efter omfattende renove-
ringer er både fundamenter, tag, ydervægge og 
interiøret fornyet og slottet huser nu  ”Schlosshotel 
Neustadt-Glewe”, og restauranten ” Wallenstein ”.  
Alle værelser har TV, bag og toilet.

RÜGEN – JULETUR 4 dage

Tyskland

Rügen Hotel***
Seestr. 1, 18546 Sassnitz
Tlf. 0049 383 92 53 100

Valuta: Euro

Tag med på denne hyggelige juletur til den tyske 
ø Rügen, hvor vi skal besøge flere af de historiske 
byer og spændende områder. Herunder middel-
alderbyen Stral-sund med de gamle charmerende 
bindingsværkhuse og snævre gader. Vi skal også 
besøge et af de stemningsfyldte julemarkeder.

PROGRAM: 

1. dag: Vi kører fra Hanstholm kl. 06.00. Vi kører via Lübeck 
til Sassnitz på Rügen med passende pauser undervejs. Ved 
ankomsten til hotellet får vi aftensmad.

2. dag: Efter morgenmaden ser vi nærmere på Sassnitz. 
Dagen byder på en byrundtur med udgangspunkt i vores 
meget centralt beliggende hotel. Vi går ad strandprome-
naden til havnen, der var den næststørste fiskerihavn i DDR 
og en vigtig færgehavn. Her er der også en rigtig hyggelig 
jollehavn. Der vil også være tid til at besøge byens lille korte 
gågade, der ligger lige ved hotellet eller måske nyde hotel-
lets wellness afdeling med 29 grader varmt vand i poolen.

3. dag: Efter morgenmaden køre vi til Stralsund, den gamle 
hansestad der er grundlagt omkring år 1200. Hovedparten 
af den gamle bydel, som blev bygget på en ø, er restaureret 
efter genforeningen og hele den indre by, med den velbeva-
rede bymur er fredet. Vi skal bl.a. besøge det gamle rådhus, 
hvis gotiske gavl er byens vartegn, Nikolaikirken og den 
gamle markedsplads. For de som har lyst vil der også blive 
tid til at besøge det nye spændende kombinerede akvarium 
og museum, OZEANEUM, som indeholder 39 akvarier med 
plads til i alt 7000 fisk og havdyr fra Nord- og Østersøen 
samt fra Nordatlanten (entre ca. 15,- euro). Eller man kan 
besøge julemarkedet omkring Rådhuset og den enestående 
rådhuskælder. Her breder duften af glühwein og punsch sig 
under de gamle hvælvinger, i den største middelalderlige 
kælder i hele Østersøområdet.  

4. dag: Efter morgenmaden er det blevet tid til at starte 
hjemrejsen. Vi holder en pause ved den dansk/tyske grænse, 
hvor der vil være mulighed for at handle. Vi forventer at være 
hjemme hen på aftenen.

Hotel Rügen ligger i Sassnitz lige ved gågaden og havnen 
med aktivt og hyggeligt havnemiljø. Hotellet råder over bar, 
restaurant og vi har adgang til indendørs svømmebad med 
29 graders varmt vand og sauna. Morgenmaden indtages på 
9. etage med en flot panorama udsigt over havneområdet.
Alle værelser er med telefon, satelit tv, bad, toilet og hårtørrer. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
To 08.12.16 Sø 11.12.16 4 2.598,- 300,-

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning på hotel 

Rügen
•  3 x morgenmad
•  3 x aftensmad
•  Dansk rejseleder
•  4-stjernet bus
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Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Fr  02.12.16  Sø 04.12.16       3     2.298,- 400,-
Ma 12.12.16  On 14.12.16      3   2.198,- 400,-

Julemarked i Tyskland er en stor oplevelse og 
overgår, hvad man ser andre steder. Traditionen 
for de tyske julemarkeder går helt tilbage til mid-
delalderen. Allerede i det 13. århundrede blev 
der i Tyskland afholdt markeder i juletiden. På 
det tidspunkt brugte man disse markeder til at 
købe kød og andre forråd til vinteren. Fra det 17. 
århundrede begyndte markederne mere og mere 
at ligne de julemarkeder vi kender nu til dags. 
Nogle af de hyggelige og imponerende markeder 
findes netop i Wismar og Rostock.

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser 
til vi når Wismar om eftermiddagen. Straks efter ankomsten 
bliver vi indkvarteret på hotellet, således der bliver tid at gå 
ind til den historiske markedsplads i byen. Pladsen er om-
dannet til et smukt og stemningsfuldt juleparadis omkranset 

Hotel Alter Speicher ****
Bohrstrasse 12 - 12 a
23966 Wismar
Tlf: +49 3841211746

Valuta: Euro

INFO
Prisen inkluderer:
•  2 x overnatning på Hotel 

i Wismar
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

4-stjernet hyggeligt hotel, som ligger midt i 
den historiske gamle bydel. Alle byens sevær-
digheder ligger i nærheden af hotellet, og kan 
nås på blot et par minutter. Alle værelser har 
bad og toilet.  Her er charme og dejlig atmo-
sfære, en god restaurant og en hyggelig bar. 

af Rådhuset, statuer og de gamle gavlhuse. Wismar med sine 
50.000 indbyggere ligger smukt ved den tyske østersøkyst. 
Byen er på listen over Verdens Kulturarv, og har været det 
siden 2002. Aftensmad får vi i hotellets hyggelige restaurant. 
Hotellet ligger lige midt i byen så vi nemt kan færdes på 
egen hånd og måske gå en lille aftentur i centrum.

2. dag: Efter en dejlig morgenbuffet kører vi en tur til 
Rostock, hvor vi skal opleve Nordtysklands største julemar-
ked. Det finder sted i Rostocks historiske centrum mellem 
Neuer Markt og Kröpeliner Tor. Desuden er der et historisk ju-
lemarked ved Kloster Zum Heiligen Kreuz. Ud over de mange 
boder, hvor man kan købe håndlavede gaveartikler, juleknas 
og julestads, er der på Rostock julemarked også karusseller, 
pariserhjul og livemusik. Her er fest og stemning og en masse 
lækkerier til ganen, glühwein, brændte mandler, pandekager 
og andet mundgodt. Efter en god dag i Rostock kører vi 
tilbage til Wismar. Her er der igen aftensmad på hotellet.

3. dag: Vi spiser morgenmad på hotellet, pakker bussen og 
kører hjemover hen på formiddagen.  Vi holder en pause ved 
grænsen for indkøb før vi fortsætter nordpå.

WISMAR – JULETUR 3 dage

Tyskland Polen

En spændende rejse til det syd-vestlige Polen. 
Vi skal bo i den kønne by Zlotoryja, som er en af 
de ældste byer i Polen. I middelalderen var by-
en kendt som center for guldudvinding og lige-
som i det vilde vest i USA, kom der mange folk 
fra andre lande til Zlotoryja for at udnytte byens 
naturrigdomme og selv blive rige. Selvom der 
nutildags ikke findes guldminer i byen, afhol-
des der hvert år om foråret verdensmesterskab 
i guldvaskning. På rejsen skal vi bl.a. se hvordan 
man laver julekugler. Vi besøger også Wroclaw, 
der uden tvivl er en af Polens smukkeste byer. 
Dens beliggenhed over Odra floden og dens bi-
floder giver byen megen charme. I Jawor ser vi 
Fredens Kirke som er indskrevet på UNESCOs li-
ste over verdens kulturarv.  

PROGRAM: 

1. dag: Vi kører fra Hanstholm kl. 06.00. Vi kører med passende 
pauser gennem Danmark og Tyskland til vi når vort hotel i 
Zlotoryja hen på aftenen. 

2. dag: Efter morgenmad tager vi på en byrundtur i Zlotory-
ja, så vi lærer byen at kende. Vi ser blandt andet torvet, fæst-
ningstårnet og Vor Frue Kirke. Senere besøger vi en fabrik, 
som producerer julepynt og julekugler (entre ca. 10 Zloty). Vi 

ser de forskellige produktionstrin og får naturligvis også mu-
lighed for indkøb til fabrikspriser. Om eftermiddagen kører vi 
til Jawor, en mindre by som skjuler en rigtig perle, Fredens Kir-
ke, bygget af protestanter i 1600-tallet af træ, ler, strå og sand. 
Der findes kun to sådanne kirker i Polen, hvoraf den ene ligger 
i Jawor. Kirken er rigt udsmykket og det er et mirakel at kirken, 
som er ind-skrevet på UNESCOs liste over verdens kulturarv, 
har overlevet til vor tid. 

3. dag: Vi tager på en heldagsudflugt til Wroclaw. Wroclaw er 
den fjerdestørste by i Polen med næsten 700.000 indbyggere. 
Vi får en byrundtur og ser bl.a. Wrocławs hovedtorv, Polens 
andenstørste torv efter Krakow, der er kendt for det flotte 
Rådhus, pragtfulde ejendomme, Solny Plads, tvillingehusene 
Hans og Grethe og Jatki gaden, der i gamle dage husede slag-
terboder, og som nutildags er en hyggelig gade med mange 
gallerier. Den gamle bydel er flot dekoreret og pyntet med lys. 
Der er opstillet mange boder med gløgg, brændte mandler, 
honningkager, julepynt og andre spændende ting. Derudover 
er alle butikker og gader flot pyntet til jul. 
Endelig skal vi se Tumski Øen, der er byens ældste og meget 
farverige bydel med brolagte gader og talrige kirker. Derfra 
forbi Markedshallen, Ossolineum biblioteket og Universitetet. 
Der vil også blive tid på egen hånd i Wrolaw inden vi kører 
tilbage til Hotel Qubus, hvor vi får aftensmad.

4. dag: Efter morgenmaden forlader vi Zlotoryja og Polen for 
denne gang. Vi forventer at være 
hjemme sidst på aftenen.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
To 01.12.16 Sø 04.12.16 4 2.698,- 300,- 

Hotel Qubus*** 
Plac Reymonta 7
59500 Zlotoryja
Tlf. 0048 76 878 3597

Valuta: Euro på ud-og 
hjemturen, Zloty i Polen.

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning i Zloto-

ryja 
•  3 x morgenbuffet 
•  3 x aftensmad 
•  Besøg på julekugle 

fabrik
•  Udflugt til Wroclaw
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
•  Dansk rejseleder 
•  4-stjernet bus

Hotellet ligger i Zlotoryjas centrum, tæt på 
seværdigheder og butikker. Alle værelser har 
eget TV, telefon, eget bad og toilet.

ZLOTORYJA – JULEKUGLETUR 4 dage
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LÜBECK – JULEAFTEN 4 dage

Tyskland

Oplev nogle stemningsfyldte og hyggelige jule-
dage Lübeck. Der er tid til hygge og afslapning 
samt mulighed for skønne oplevelser. Juleaften 
fejres på bedste vis med dejlig mad, juletræ og 
hygge. En anderledes - ikke dansk, men ufor-
glemmelig juleoplevelse i samvær med andre i 
meget rolige omgivelser.

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling går turen ned gennem Jylland. 
Vi holder en kort pause ved grænsen, inden vi fortsætter til 
den julepyntede by Lübeck. Vi bliver indkvarteret på det hyg-
gelige hotel tæt på gågaden og den gamle bydel. Derefter 
er der mulighed for at følge rejselederen på en lille tur rundt 
i byen. Vi får tid på egen hånd til at nyde den julepyntede 
by, besøge Niederegger, der sælger den kendte Lübecker 
marcipan, drikke glühwein, shoppe eller kikke på de mange 
juleboder og kirker. Vi mødes på hotellet til aftensmad.

2. dag: Juleaften. Efter en flot morgenbuffet bliver der 
arrangeret en lille tur med bussen i området. Vi finder et 
sted, hvor vi kan købe en let frokost. Der bliver mulighed for 
at komme til julegudstjeneste i en af de mange kirker, der 
ligger i centrum af Lübeck. Om eftermiddagen vil der være 
kaffe og kage på hotellet. Vi mødes derefter til en traditionel 
Julebuffet i den lille hyggelige restaurant, hvor der også er 
et juletræ. 

3. dag: Efter morgenmaden kører vi en tur til den hyggelige 
by Schwerin, hvor Dronning Alexandrine blev født. Vi går 
en tur gennem byen sammen med rejselederen. På vejen 
tilbage til Lübeck gør vi et ophold i Wismar, som har en 
smukt gammel bydel med mange gavlhuse. Her vil der også 
blive mulighed for en lille gåtur. Hen på eftermiddagen er 
vi tilbage i Lübeck, så vi kan hygge os på hotellet eller gå en 
tur i gågaden, hvor der stadig er julepynt og enkelte julebo-
der er åbne. Vi spiser aftensmad på hotellet og hygger os.  

4. dag: Vi skal selvfølgelig have tid at nyde morgenmaden, 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Fr 23.12.16 Ma 26.12.16 4  3.398,- 500,-

 

Hotel Alter Speicher***
Bechergrube 91
23552 Lübeck
Tlf.: 0049 45171045

Valuta: Euro

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning i Lübeck
• 3 x morgenbuffet 
• 3 x aftensmad 
• Lille julegave
• 1 x kaffe og kage
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 
 

Hotel Alter Speicher*** ligger i hjertet af det gamle Lübeck indenfor den 
gamle bymur og har derfor julemarkedet næsten udenfor døren. Alle værelser 
har eget bad, toilet og TV. Hotellet har desuden elevator og restaurant.

før vi pakker bussen og kører hjemover. Vi kører via Kiel, hvor 
vi holder en lille pause inde i byen. Derefter går turen hjem-
over.

30 31



HESSEN – NYTÅRSAFTEN 4 dage

Tyskland

Har du lyst at fejre nytårsaften i samvær med an-
dre? Så er denne rejse lige noget for dig. Vi by-
der velkommen til en nytårstur med udflugter, 
gallamiddag, festligt nytår, musik og dans. Turen 
går i år til Baunatal, som ligger smukt i Nordhes-
sens skovklædte bjerge og idylliske dale med 
rislende bække og romantiske byer. Vi bor på 
det dejlige 4-stjernede Hotel Ambassador, som 
også er vært ved årets nytårsaften med temaet, 
Amerika. Nytåret fejres i hotellets velasorterede 
bar og i festlige omgivelser der giver anledning 
til en dans. 

PROGRAM: 
1. dag: Efter endt opsamling går turen ned gennem Jylland 
og over grænsen til Tyskland. Vi holder passende pauser 
ned gennem Tyskland. Vi ankommer til vort hotel i Baunatal 
sidst på eftermiddagen og til aften venter der os en dejlig 
barbeque/grill buffet. Derefter er der mulighed for at nyde 

årets næstsidste aften med musik og dans. Øl, vin, sodavand 
og vand er inkluderet i prisen til middagen og efterfølgende 
til kl.01.00. 

2. dag: Efter den store morgenbuffet som er åbent til kl. 
10.00 kører vi en lille tur til Kassel by, hvor der er mulighed 
for en shoppetur eller måske bare en gåtur i centrum. Vi 
kører også en rundtur med bussen, så vi får et indtryk af 
byen og omegnen. Vi er tilbage ved hotellet i god tid, så vi 
kan forberede os på aftenens begivenheder. Vi skal til stort 
festligt nytårsparty med galla-buffet, underholdning og 
dekorationer. Øl, vin, sodavand og vand er inklusiv fra kl. 
19.00-01.00.

3. dag: Den store morgenmadsbuffet og frisklavet kaffe lok-
ker alle ud af sengen, men har man lyst til at sove længe kan 
man stadig nå det - buffeten holder åben til kl. 14.00. Om ef-
termiddagen vil der være mulighed for at deltage i en bustur 
rundt i området. bl.a. til Ederstausee, som er en af Tysklands 
smukkeste opdæmmede søer, hvor der er mulighed for at 
gå en tur ud på dæmningen. Vi vil også besøge den gamle 
Kejserby, Fritzlar, med de mange smukke bindingsværks-

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Fr 30.12.16 Ma 02.01.17 4  3.998,- 750,- 
 

Best Western 
Hotel Ambassador****
Friedrich Ebert Allee 1
34225 Baunatal/Kassel
Tlf.: 0049 561 49930

Valuta: Euro

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 1 x sen stor morgenbuf-

fet
• 1 x aftenbuffet 
• 1 x grill buffet 
• 1 x nytårsgallabuffet 
• 1 x fri drikkevarer (øl, 

vand, vin) kl. 19 - 22
• 2 x fri drikkevarer (øl, 

vand, vin) kl. 19 - 01
• Musikaften
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

Dejligt 4-stjernet hotel beliggende lidt sydvest for 
Kassel, i hjertet af Tyskland. Hotellet ligger i centrum 
af Baunatal med mange faciliteter lige uden for døren. 
Hotellet har sauna, elevator, restaurant og hyggelig ho-
telbar. Alle værelser er med eget bad og toilet, hårtørrer, 
TV og minibar. Et godt valg for den kræsne gæst.

huse. Vi er tilbage på hotellet i god tid før aftensmaden, som 
i aften består af en 3-retters menu inklusiv øl, vin, sodavand 
og vand fra kl. 19.00 - 22.00.

4. dag: Efter morgenmaden er det blevet tid til at forlade 
hotellet og drage nordpå. Der bliver tid til en indkøbspause 
ved grænsen. Efter at have ønsket hinanden et godt nytår 
skilles vore veje for denne gang.
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VRÅDAL – SKIFERIE 4 dage

Norge

Tag med på en hyggelig mini-skiferie i smukke 
Vrådal i Norge. Området har gode og rum-
melige pister i alle niveauer. Der er mulighed 
for både alpin og langrend i naturskønne 
omgivelser. Der er 19 alpinløjper og ca. 35 km 
langrendsløjper samt et børneområde ”Troll-
Land”, hvor alt foregår i børnehøjde. Vrådal har 
verdens første og Norges største stolelift til 8 
personer, så man spilder ikke tiden med vente-
tid ved liften. 

Turen til Vrådal er kort, så der er god tid til at 
stå på ski og nyde område, fra Kristiansand er 
der kun ca. 2 timers kørsel. Vi bor på hotel med 
halvpension, og skibussen kører lige udenfor 
døren, så der er virkelig kvalitetstid til ski, ferie 
og hygge for alle.

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling går turen mod Hirtshals, hvor 
vi har afgang kl. 12.15 mod Kristiansand. Efter ankomsten til 
Norge kører vi til hotellet. Aftensmaden i hotellets restaurant. 

2. dag: En hel dag til at stå på ski og nyde området. Pisterne 
er åbne fra kl. 10-16. Aftensmad på hotellet. 

3. dag: Endnu en dag i området. Pisterne er åbne fra kl. 10-
16. Aftensmad på hotellet. 

4. dag: Man kan sove længe, nyde hotellets faciliteter og 
området. Hotelværelserne er til rådighed indtil kl. 12.00, 
hvorefter vi kører afsted mod færgen i Kristiansand.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
To 26.01.17    Sø 29.01.17 4 2.998,- 650,-  
Sø 12.03.17 On 15.03.17 4 2.998,- 650,-
Børn 3-15 år i fam.værelse: 1.598,-        Børn 0-2 år i fam.værelse: 598,-
 

Quality Straand 
Hotel & Resort
Kviteseidvegen 1698
3853 Vrådal, Telemark
Tlf: 0047 3506 9000
www.straand.no

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning 
• 3 x morgenmad
• 3 x aftensmad på hotel-

let
• Færge Hirtshals-Kristian-

sand t/r
• Billetter til skibussen 
• 4-stjernet bus 

Hotellet er centralt beliggende i et af de smukkeste om-
råder i Telemarkens særprægede natur. På hotellet findes 
en indendørs swimmingpool samt sauna, solarium, 
motionsrum og mulighed for massagebehandlinger. Alle 
værelser har eget toilet og bad, hårtørre, tv og gratis WIFI. 
Hotellet har familieværelser – til 2 voksne og op til 3 børn.

Liftkort Vrådal Voksne Unge 7-15 år Børn 0-6 år

1 dag 355,- 280,- 0,-

2 dage 665,- 520,- 0,-

Ønsker du skiskole eller skileje, anbefaler vi, at dette 
bestilles inden afrejse. Skileje og skiskole afregnes 
individuelt direkte på stedet. 

Vi anbefaler, at liftkort bestilles sammen med rejsen. 
Priserne er inklusiv keycard. Afregnes sammen med 
rejsen direkte til Hanstholm Rejser. 

Alle børn 0-15 år låner hjelme gratis på skiferie i Vrådal, 
og børn under 7 år kan tage lifterne uden at betale.

Frokost kan købes i skiområdet. Der er også mulighed 
for at bestille madpakke på hotel. 

HUSK tillæg til din rejseforsikring når du skal på 
skiferie.

Er du i tvivl så kontakt os for nærmere information.
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SKIREJSER – ST. JOHANN PG  7 / 8 dage

Østrig

St. Johann in Pongau ligger helt perfekt i de 
østrigske alper med rigtig gode muligheder for 
både alpin og langrend. St. Johann ligger i ca. 
600 meters højde og er hovedbyen og kulturelt 
centrum for Pongau distriktet, beliggende lige 
midt i det meget populære Salzburger Sports-
welt. Byen har en skøn atmosfære, mange gode 
faciliteter og indkøbsmuligheder.  Der er ca. 
10.000 indbyggere i St. Johann. Det er en typisk 
Østrigsk by med mange smukke gamle huse og 
hyggelige gader. Der findes et utal af restauran-
ter, cafeer, pubber og diskoteker.

Salzburger Sportswelt er et af Østrigs største og 
bedste skiområder, med masser af udfordringer 
til både begyndere og øvede.

PROGRAM:
Udrejse morgen:
Vi starter fra Hanstholm kl. 05.00 og efter endt opsamling 
fortsætter vi ned gennem Tyskland med passende pauser, til 
vi når hotellet sidst på aftenen. Vi får straks vores værelser og 
en god nattesøvn inden det går løs på ski næste morgen. 

Udrejse eftermiddag:
Vi starter fra Hanstholm kl. 13.00 og fortsætter ned gen-

LIFTKORT PRISER

LIFTKORT
Ski Amade

Voksne
Unge

Født 1998- 2000 
Børn

Født 2001-2010

3 dage 1100,-  790,- 560,-

4 dage 1430,- 1060,- 740,-

5 dage januar 1600,- 1220,- 870,-

5 dage februar 1700,- 1270,- 880,-

6 dage 1850,- 1380,- 950,-

Vi anbefaler at liftkort bestilles sammen med rejsen. 
Unge og børn skal opgive fødselsdato. 
Priserne er inklusiv keycard.

nem Jylland med opsamling undervejs. Vi fortsætter videre 
gennem Tyskland med passende pauser, til vi når St. Johann 
hen på morgenstunden. Ved ankomsten til hotellet får vi 
morgenmad (inkluderet i prisen). Efter morgenmaden kører 
skibussen til Alpendorf, og skiløbet kan starte. 

Ophold i Østrig: Der er morgenmad og aftensmad på 
hotellet (inkluderet i prisen).

Hjemrejse:
Efter oplevelsesrige skidage i Østrig kører vi hjemad lige efter 
aftensmaden (inkluderet i prisen). Vi kører natten igennem 
med passende pauser undervejs. Vi har forventet hjemkomst 
næste dag først på eftermiddagen. 

Afrejse:   Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Ma  16.01.17 eftermiddag Sø  22.01.17 7  3.198,- 500,- 
Lø  11.02.17 morgen Lø  18.02.17 8  4.998,- 600,-
 

Værelserne forlades kl. 10.00 på afrejse dagen.

Gasthof Hubertusstube*** 
Wieshofgasse 2
5600 Sankt Johann im Pongau
Tlf.: 0043 6412 205 62
Valuta: Euro

INFO
Prisen inkluderer:
• Hotel overnatninger i 

St. Johann 
• Halvpension
• Hotel tæt på skiområ-

det
• Skibus
• Kørsel i 4 stjernet bus til 

og fra Østrig

Gasthof Hubertusstube er et hyggeligt familie 
Gasthof, som ligger få minutters gang fra 
centrum i byen St. Johann. Hotellet har sauna, 
fitness rum, restaurant og bar. Alle værelser har 
TV, bad og toilet.

Ønsker du skiskole eller skileje i 
Østrig anbefaler vi, at dette bestilles 
inden afrejsen. Derved undgår man 
unødvendige lange ventetider. Ring 
og forhør nærmere, vi hjælper gerne 
med bestilling skileje og skiskole – 
dette afregnes direkte på stedet i 
Østrig i Euro.

HUSK tillæg til din 
rejseforsikring når du 
skal på skiferie.

Er du i tvivl så kontakt os for 
nærmere information.

Link: 
www.skiamade.com
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Sverige Danmark

HORNBORGASJÖN – Tranetur 3 dage KØBENHAVN – CIRKUSREVYEN 2017 2 dage

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
To 30.03.17  Lø 01.04.17 3 2.498,- 500,-

Tranedansen ved Hornborgasjön besøges årligt 
af gæster fra hele Europa. Her opholder helt op til 
25.000 traner sig, hvert år i starten af april. Søen 
rummer også mange andre spændende fugle 
som f.eks. fiskeørne og måske et glimt af urfug-
len, som ikke mere findes i Danmark. Området 
rummer også højdepunkter fra svensk historie - 
f.eks. var det her, at Jan Guillou lavede research til 
bøgerne om Tempelridderen Arn.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage i 
turen og mange af de steder, som vi besøger kan 
opleves i kort afstand fra bussen.

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling kører vi til Frederikshavn, hvor-
fra vi skal sejle til Gøteborg. Vi kører derfra direkte videre til 
hotellet i Skövde, hvor aftensmaden venter på os.

Quality Hotel Prisma  ***

Ekedalsgatan 2

54124 Skövde

Tlf.: 0046 500 48 80 00

INFO
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• Færge Frederikshavn-

Gøteborg t/r
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Moderne 3-stjernet hotel i centrum 
af Skövde. Beliggende i gåafstand fra 
centrum og butikkerne. Alle værelser 
er med minibar, aircondition, gratis 
WIFI, tv, toilet og bad, hårtørrer.

2. dag: Vi får tidlig morgenmad og kører straks mod Horn-
borgasjøen, hvor vi starter ved besøgscenteret. Her ankom-
mer de tusindvis af traner i de tidlige morgentimer, og vi 
forventer at kunne nyde et fantastiske skue af de mange 
traner, som danser, spiser eller bare slapper af efter den 
lange rejse fra det vestlige Spanien. Efter et stykke tid kører 
vi om på den anden side af søen, hvor vi finder endnu et 
ornitologisk hotspot, hvor det fra et fugletårn er muligt at 
overskue store dele af søen. Her er der mulighed for at se 
mange andre fuglearter. Herfra fortsættes til den fascine-
rende Gudhem Klosterruin og Gudhem Kirke. Vi forsøger at 
være tilbage i Skövde, så de der har lyst kan gå en tur i byen 
inden aftensmaden. 

3. dag: Efter morgenmaden kører vi til den imponerende 
Varnhem Klosterkirke. Kirken har været nedbrændt flere 
gange og blev senest restaureret i 1920erne. Det var her 
Tempelridderen Arn tilbragte sin ungdom og lærte sine 
krigsfærdigheder. Mange oplevelser rigere kører vi tilbage til 
Gøteborg, hvor vi får lidt tid, inden vi tager med Stena Line 
retur til Danmark. Vi får aftensmad ombord. 

Tag med på Bakken og oplev 
Danmarks sjoveste revy. 

En oplevelse som kan få smilet 
frem og lattermusklerne varmet 
op på de fleste. 

De seneste sæsoner har Cirkus-
revyen spillet for udsolgte huse, 
så som altid er det en god ide 
at sikre sig billetter i god tid. Vi 
har billetter til flere forestillinger 
over sommeren 2017.

Læs mere om rejsen og priser på hanstholm-rejser.dk i løbet af sensommeren samt i sommerkataloget 2017, som udkom-
mer sidst på året 
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Motiver fra Keukenhof siges at være de mest fotograferede i hele verden

FORÅRSTUR 5 dage

Holland

Gå ikke glip af denne rejse til Holland i forårs-
blomsternes højsæson. Vi skal se de flotte tuli-
panmarker og parker. Verdens mest fotografere-
de attraktion – Keukenhof, Amsterdam, verdens 
største blomster-auktion og meget andet. 

Hotellet ligger i det centrale Holland og med kun 
30 km til Amsterdam og 20 km til Keukenhof, bor 
vi ganske tæt på vores udflugtsmål.  

PROGRAM: 

1. dag: Vi starter fra Hanstholm kl. 06.00. Vi kører med pas-
sende pauser til hotellet i Holland. Vi får aftensmad når vi 
ankommer til hotellet.

Udflugter:
Aalsmeer Blomsterauktion: En meget spændende tur til 
verdens største blomsterauktion. Herfra købes og sælges 
blomster til hele verden. Mere end 19 mill. blomster sælges 
her hver dag året rundt. Fra en gangbro bygget over auktio-
nen og hallerne kan vi betragte det flotte syn af blomster på 
auktionen, men også se hvordan auktionen foregår. Entre til 
blomsterauktionen: ca. 10 euro. Der vil denne dag også blive 
tid til at nyde hotellet og den smukke fugle- og blomster-
park, som hotellet ligger i. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
On 12.04.17 Sø 16.04.17 5  4.298,- 1.500,-  

Hotel Vogelpark Avifauna****
Horn 65
2404 HG Alphen ann den Rijn
Tlf.: 0031 172 487575

Valuta: Euro

Hotel Avifauna har høj standard og ligger i 
forbindelse med kanaler og en dejlig fugle- 
og blomsterpark. Som gæster på hotellet 
har vi fri entré til parken. Alle værelser har TV, 
bad og toilet. Hotellet har en dejlig restau-
rant og bar, som vi også får tid til at nyde.

INFO
Prisen inkluderer:
• 4 x overnatninger på 

4-stjernet hotel
• 4 x morgenbuffet 
• 4 x aftensmad
• Fri adgang til Vogelpark 

Avifauna
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

  
Amsterdam: Ingen steder i verden finder man en by som 
Hollands hovedstad - Amsterdam. Vi tager på en heldagstur 
til den enestående by med de mange kanaler og mange 
smukke huse. Der vil blive mulighed for en kanalrundfart (ca. 
11 euro), og tid på egen hånd til en eventuel strøgtur.

Keukenhof: En tur til den berømte blomsterpark Keukenhof 
i byen Lisse. En 25 hektar stor blomsterpark, hvor blomsterne 
gror omgivet af dejlige træer, damme, bække og velpassede 
plæner. Der vokser ikke kun tulipaner, men også mange an-
dre blomster, nogle af dem i store drivhuse. Der er 7 millio-
ner blomsterløg og i drivhusene ca. 700 forskellige tulipaner. 
Entre ca. 20 euro. Farver og dufte vil overraske dig, hvad 
enten du er til haver eller ej. Parken har så meget at byde på, 
at det er en oplevelse i sig selv at gå en tur der

Osteri:
En af dagene vil vi køre ind til et lille osteri - hvor vi kan 
smage på og købe de berømte hollandske oste.

5. dag: Vi kører tidligt fra hotellet. Før turen går hjemover 
kører vi via den imponerende 30 km lange og 90 m brede 
dæmning ”Afsluitdijk”. Dæmningen adskiller den brede 
havbugt fra Vadehavet. Herfra kører vi mod Danmark. Vi er 
hjemme hen på aftenen.

40 41



HAMBURG – GOLF  3  dage

Tyskland

Hotel Treudelberg er et luksus hotel beliggende 
i det idylliske naturreservat Alstertal i udkanten 
af Hamburg. Hotellet byder på mange skønne 
faciliteter, flotte omgivelser med frodige enge, 
søer og træer og en udfordrende golfbane. Som 
det eneste hotel i Hamborg har de deres egen 
mesterskabsgolfbane opdelt i 3 baner på 9 huller. 
Derudover også gode træningsfaciliteter med dri-
ving range, pitch & putting greens, øvelsesbun-
kers m.m. Med en samlet længde på 8854 meter 
hører denne golfbane til en af de skønneste og 
mest udfordrende baner i Tyskland. 
Derudover har hotellet en tilhørende 500 kvm 
stor wellness og spaafdeling med indendørs 
swimmingpool, boblebad, stort sauna- og damp-
bad område, fitnesscenter og mange skønne 
massage- og skønhedsbehandlinger. Alt sammen 
i flotte, indbydende og hyggelige lokaler. Der er 
også mulighed for at leje cykler. Behandlinger og 
leje af cykler anbefales bestilt inden afrejse. 

PROGRAM: 
1. dag: Vi kører fra Hanstholm kl. 06.00. Vi kører med pas-
sende pauser til Hamborg by, hvor vi tager en rundtur i byen 
med bussen. Derefter kører vi til hotellet, hvor aftensmaden 
venter på os. 

2. dag: for golfspillere: Vi har starttid kl. 09.00-10.30 på banen 
til at spille 18-huller. Golfbanen ligger i direkte forbindelse 
med hotellet. 

2. dag: for ”ikke-golfspillere”: Man kan nyde dagen på ho-
tellet og i området. Eventuel et besøg i wellness afdelingen. 
Der er også mulighed for en tur til Hamburg. Efter morgen-
maden kører bussen til Hamburg, hvor man kan bruge da-
gen på at se byen, shoppe og hygge på egen hånd. Kl. 16.00 
kører bussen retur til hotellet igen.  

3. dag: Endnu en halv dag i det dejlige område. Vi har værel-
serne indtil kl. 12.00. Golfspillerne har i dag greenfee til 9-hul-
lers banen med start kl. 09.00-10.30. Kl. 15.00 starter turen 
hjem mod vore hjembyer. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris Golf: Pris ”Ikke Golf”     Tillæg for enev. 
To 06.04.17 Lø 08.04.17 3  3.298,- 2.898,-  900,-

OBS: Golfhandicap skal oplyses ved tilmelding. Golfudstyr er ikke inkluderet.

Hotel Treudelberg er et flot 4-stjernet hotel, som råder over 225 
værelser, to restauranter, bar og skøn terrasse. Værelserne har alle 
tv, telefon, gratis internet, minibar, sikkerhedsboks, hårtørrer, toilet 
og bad. 

Hotel Treudelberg ****
Lemsahler Landstr. 45
22397 Hamburg
Tlf: +49 40 608 228830 
www.treudelberg.com

Valuta: Euro

INFO
Prisen for golfspillere 
inkluderer:
• 2 x overnatning 
• 2 x morgenmad
• 2 x aftensmad 
• 1 x greenfee til 18 huller
• 1 x greenfee til 9 huller
• Brug af fitness samt 

well ness område
• Lille byrundtur i Ham-

burg med bussen
• Brug af hotellets well-

ness område. 
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

Prisen for ”ikke” golfspil-
leren  inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenmad
• 2 x aftensmad
• Brug af fitness samt 

well ness område
• Lille byrundtur i Ham-

burg med bussen
• Transport til og fra Ham-

burg på 2. dagen 
• Brug af hotellets well-

ness område 
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Hotel Treudelberg
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Afrejse: Dage: Pris: 
Lør. 04.03.17  1   699,-

Danmark - Plexus Idom - Råsted

Efter den store succes i 2016 besøger Rudy Gio-
vannini endnu engang PLEXUS Idom-Råsted på 
sin 2017 turne.

Koncertens musikalske program spænder fra schlagere til 
den klassiske musik med afstikkere til opera, operette og 
musicals. Evergreens som Spanish Eyes og La Paloma blan-
der sig med sange fra hans hjemland, Italien, som O sole 
mio og Il Silenzio. Rudy Giovannini vil også underholde med 
kendte Strauss melodier som An der schönen blauen Donau 
og Tritsch-Tratsch Polka lige som hans vindersang fra Gand 
prix der volksmusik ”Salve Regina” naturligvis også er på 
programmet. Der bliver også smagsprøver fra hans nyeste 
CD og andre højdepunkter som Volgasangen, La Traviata 
og Fangekoret fra Nebukadnezar. En koncert med store 
musikalske oplevelser blandet med humor og mere stille 
øjeblikke. 

Rudy Giovannini blev født i Sydtyrol og studerede klassisk 
sang ved Arrigo Pola, hvor også Luciano Pavarotti havde 
taget timer. Men selvom han var spået en stor karriere som 
opera tenor, skiftede Rudy Giovannini for ti år siden over til 
underholdningsmusikken, hvor han hurtigt skabte sig en 
begejstret fanskare med sin store stemme og menneskelige 
udstråling. 

Program:
Efter opsamlingen kører vi til Idom ved Holstebro, hvor vi får 
buffet inden koncerten starter kl. 20.00. Herefter kan vi se 
frem til en intim og stemningsfyldt koncertoplevelse med 
den italienske sanger.

INFO
Prisen inkluderer:
• Billet til koncerten
• Buffet
• Kørsel i 4-stjernet bus

RUDY GIOVANNINI – KONCERT 1 dag

Danmark – København – Falconersalen

Nu kan du endelig opleve Saturday Night Fever, 
når musicalen for første gang opføres i Dan-
mark i 2017. Du vil opleve alle de største Bee 
Gees hits og en dansemusical med et stjerne-
hold af de dygtigste sangere, dansere og skue-
spillere, herunder bl. a Amalie Dollerup, Bodil 
Jørgensen, Allan Olsen, Christine Astrid, Line 
Krogholm, Christian Tafdrup og selvfølgelig 
med Silas Holst i spidsen

Musicalen er baseret på filmen af samme navn og er en hi-
storie om ung kærlighed, forelskelse og kampen for at lykkes 
og blive til noget. 
Den unge Tony Manero (Silas Holst) bor hjemme hos sine for-
ældre i Brooklyn og sidder fast i en trist hverdag med et me-
ningsløst job. Hans eneste lyspunkt er, når han om lørdagen 
besøger diskoteket 2001 Odessy. Her forvandles han til kongen 
af dansegulvet og pigerne er vilde med ham. Han drømmer 
om et liv som danser og møder den smukke Stephanie (Amalie 
Dollerup) som han får overtalt til, at deltage i en dansekonkur-
rence og her begynder historien om Saturday Night Fever. 

En musical hvor du kan se frem til dans og musik i særklasse 
og opleve Bee Gees klassikerne som bl.a ”Stayin’ Alive”, ”Night 
Fever”, ”How Deep Is Your Love”

PROGRAM: 
1. dag: Bussen kører fra Hanstholm kl. 06.00. Herfra går tu-
ren via opsamlingsbyerne ned gennem Jylland til Fyn og 
over Storebæltsbroen. Vi ankommer til København først på 
eftermiddagen og efter indkvartering er dagen til egen dis-
position. Man kan gå en tur på Strøget, Nyhavn, tage på hav-
nerundfart eller besøge andre af byens kendte seværdighe-
der. Om aftenen mødes vi og tager til Falconér Salen, hvor vi 
kan se frem til en musicaloplevelse af de helt store. 

2.dag: Efter morgenmaden vil der være lidt tid på egen 
hånd til at gå rundt og opleve byen. Efter frokost tager vi 
sammen på en rundtur i København med bussen. Her vil vi 
bl.a se Amalienborg, Den lille Havfrue, Nyhavn og flere andre 
af de kendte seværdigheder.
Der vil også være mulighed for, at stige på bussen efter rund-
turen, hvis man ønsker mere tid på egen hånd.
Herefter går turen hjemover.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:
Lø 01.04.17    Sø 02.04.17         2 1.998,- 300,-

INFO
Prisen inkluderer:
•  1 x overnatning i Kø-

benhavn
• 1 x morgenbuffet
• Kaffe m. rundstykke på 

udturen
• Billet til Saturday Night 

Fever (A-Kategori, gulv)
• Rundtur i København
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

Hotellet er placeret centralt i København, kun få minut-
ters gang til Rådhuspladsen og Strøget. Den gode 
centrale beliggenhed gør det nemt, at komme rundt til 
byens mange seværdigheder og opleve København. 
Alle værelser er med eget bad og toilet samt TV.  

Grand Hotel ****
Vesterbrogade 9
1620 København v.
Tlf: 33 27 69 00

SATURDAY NIGHT FEVER 2 dage
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Læs mere om rejsen og priser på hanstholm-rejser.dk i løbet af sensommeren samt i sommerkataloget 
2017, som udkommer sidst på året

Tyskland

Forkæld dig selv med en slotsferie i naturskøn-
ne Mecklenburg i Nordtyskland. Vi bor på det 
gamle barokke slot i byen Neustadt-Glewe, som 
ligger lige i kanten af det store natur beskyttel-
sesområde som dækker en stor del af Mecklen-
burg i den gamle Østtyskland. Det var her store 
dele af DDR holdt ferie – både bosserne og 
bumserne. Rejsen byder på spændende udflug-
ter til blandt andet Schwerin, hvor Dronning 
Alexandrine, senere gift med Christian X blev 
født. Vi kører selvfølgelig også en tur i det 
smukke Müritz område

PROGRAM: 
1. dag:  Vi kører med passende pauser til vi når Skibselevato-
ren ved Scharnebeck. For at skabe en forbindelse mellem El-
ben og Mittellandkanal byggede man Elbens sidekanal. Her 
var en højde forskel på 61 meter i vandstanden. Derfor byg-
gede man her, i 1974 det der var verdensstørste skibseleva-
tor, som kan hæve skibene hele 38 meter. Vi holder en pause 

her så de der har lyst kan se nærmere på denne ingeniør be-
drift. Herfra kører vi til hotellet og får aftensmad. 

2. dag: Vi går en lille tur gennem Neustadt-Glewe. Byen er en 
af de ældste byer i Mecklenburg med middelalderborg, slot-
tet hvor vi bor og bindingsværkshuse. Vi besøger også byen 
Schwerin som er hovedstaden i delstaten Mecklenburg. Her 
ligger Schwerin slot, hvor Dronning Alexandrine blev født. Vi 
er tilbage ved hotellet til aftensmad.

3. dag: Vi tager en tur rundt i det store sø- og naturområ-
de i Mecklenburg-Vorpommern, et af Tysklands smukkeste. 
Området har ikke mindre en 5 store søer. Vi ser bl.a. Muritz sø 
som er Tysklands største. Undervejs besøger vi den hyggeli-
ge by Plau am See hvor der er gode muligheder for at købe 
en kop kaffe på en af de hyggelige cafeer i byen eller ved sø-
en. Der vil blive tilbudt en smuk sejltur på 3 af søerne. Varig-
hed ca. 2 timer. Pris ca. 16 Euro. 

4. dag: Efter morgenmaden kører vi med passende pauser 
mod den dansk/tyske grænse. Her bliver der mulighed for 
indkøb, inden vi fortsætter mod hjembyerne.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:
Sø 09.04.17 On 12.04.17  4  2.898,- 550,-
To 18.05.17 Sø 21.05.17  4  2.898,- 550,-

INFO
Prisen inkluderer:
•  3 x overnatning
• 3 x morgenmad
• 3 x aftensmad
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Slottet blev færdigbygget efter mere end 
hundrede års byggeri i 1720. Efter omfattende 
renoveringer er både fundamenter, tag, yder-
vægge og interiøret fornyet og slottet huser nu  
”Schlosshotel Neustadt-Glewe”, og restauranten ” 
Wallenstein ”. Alle værelser har tv, bad og toilet 

Mercure Schlosshotel
Neustadt Glewe****
Schlossfreiheit
19306 Neustadt Glewe
Tlf. 0049 387 575320
Valuta: Euro

SLOTSFERIE 4 dage

Mercure Schlosshotel Neustadt-Glewe Mercure Schlosshotel Neustadt-Glewe

Afrejse: Hjemkomst: Dage: 
On 24.05.17  On 31.05.17  8  
On 27.09.17 On 04.10.17  8

USA

New York er en hel verden for sig. En gigantisk by med utallige muligheder og et fascinerende 
kludetæppe af kulturer. Og én af verdens mest betydningsfulde byer med bl.a. hjemsted for FN. 
New York består af 5 forskelligartede bydele med Manhattan som New Yorks sjæl. Her bor kunst-
nere og forretningsfolk, kinesere og afroamerikanere, jøder og katolikker, over- og underklasse. 
New York er et patchwork af kvarterer, som konstant skifter ansigt. En hel verden er repræsente-
ret her - og det på et stykke jord på størrelse med Bornholm. Oplev storbyen med dansk rejsele-
der hele vejen fra Danmark. Vi bor på 3-stjernet hotel tæt på Times Square.

INFO
Oplev bl.a.
• Sejltur til Ellis Island og 

Frihedsgudinden
• 9/11 Memorial
• Wall Street
• Central Park, Empire 

State Building og Times 
Square

• High Line Park
• Skøn Gospel sang og 

byvandring i Harlem 
samt Chinatown

• Guidet rundtur med 
lokal dansk guide i 
Queens og gåtur over 
Brooklyn Bridge

• Tid på egen hånd

NEW YORK 8 dag

Har du drømt om New York ? At se Frihedguiden, Wallstreet, Central Park, 
Time Square, Ground Zero og alt det andet ? Så har du muligheden her.
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Grønland

Grønland ligner ikke noget andet sted i verden. Et land og et be-
søg man aldrig vil glemme. Se gigantiske isbjerge, midnatssolens 
skær, indlandsisen, hvalsafari, små traditionelle bygder og en helt 
speciel kultur. Nu har du mulighed for at besøge dette unikke 
land med vores rejseleder samt lokale dansktalende guider. Vi bor 
på 3-stjernet hotel i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) samt Ilu-
lissat (Jakobshavn), hvorfra alle oplevelser udgår. Alle kan være 
med - ingen fysiske forudsætninger. 

Vi kører med bus til Kastrup, hvorfra vi flyver direkte til Grønland. 
Straks efter ankomsten begynder de store oplevelser. De næste 
dage vil være fyldte med oplevelser. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: 
To 08.06.17  Ti 13.06.17  6 

INFO
Oplev bl.a.::
•  Tur til indlandsisen
• Midnatssejlads
• Besøg i museum/Knud 

Rasmussens hus
• Sejltur/besøg i bygd
• Mulighed for kort van-

dretur til Sermermiut
• Hvalsafari

Opsamling med bus og afrejse fra København. 

Læs mere om rejsen og priser på hanstholm-rejser.dk i løbet af sensommeren samt i sommerkataloget 
2017, som udkommer sidst på året.

KANGERLUSSUAQ & ILULISSAT 6 dage
Spanien

Jakobsvejen - også kaldet Caminoen - dækker over mange veje, der fører til den nord-
vestspanske by Santiago de Compostela. Caminoen er en pilgrimsrute på omkring 800 km, 
der starter i det sydlige Frankrig og fortsætter over Pyrenæerne og tværs over det nordlige 
Spanien. Det er en af de mest kendte pilgrimsvandringer i verden. I dette nordvestlige hjørne 
af Spanien ligger Galicien, en fredfyldt delstat med dramatiske kyststrækninger, grønne bjerg-
landskaber, fortryllende middelalder byer og en enestående kultur med keltiske traditioner. 

Her er muligheden for at opleve dette fantastiske og for mange ukendte hjørne af Spanien.

Afrejse: Hjemkomst: Dage:  
Fr. 19.05.17  Ti. 30.05.17 12 

INFO
Oplev bl.a.
• Middelalderbyen Santo 

Domingo de la Calzada 
ved pilgrimsvejen

• San Millan de la Cogolla 
og Kloster Yuso 

• Burgos med en af flot-
teste gotiske domkirker i 
Spanien 

• Villalcazar de Sirga og 
tempelriddernes kirke

• Mulighed for en van-
dretur til Carrion de los 
Condes

• Santiago de Compostela 
ved Atlanterhavet

• Biskoppaladset Palacio 
Episcopal bygget af 
Antonio Gaudi

• Jakobsvejen 
• ”Verdens Ende” ved 

Finisterra
• Bilbao med panorama 

rundtur
• Guggenheim museum 
• San Sebastian og ud-

sigtspunktet ved Monte 
Igueldo

PILGRIMSREJSE – CAMINOEN – RUNDTUR 12 dage

Læs mere om rejsen og priser på hanstholm-rejser.dk i løbet af sensommeren samt i sommerkataloget 
2017, som udkommer sidst på året. 
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Rejsekalender
 Rejsemål Afrejse Dage Side  Rejsemål Afrejse Dage Side

Almindelige bestemmelser
Tilmelding
Bestilling af en rejse kan ske skriftligt, via 
vores hjemmeside eller pr. telefon. De vil 
modtage en bekræftelse på tilmeldingen, 
hvorefter depositum på 500,- pr. person 
bedes indbetalt inden 8 dage. Restbe-
løbet bedes indbetalt senest 4 uger 
før afrejse. For rejser hvor i der indgår 
overnatning på skib/båd er depositum 
2500,- kr. og restbeløbet bedes indbetalt 
60 dage før afrejse. Husk altid at oplyse 
bookingnummer og navn hvis ikke det 
medsendte girokort anvendes. Kvitte   ring 
for betaling af rejsen samt rejsebevis bør 
medbringes på ferien.

Opsamlingstid og -sted
Opsamlingstid og sted vil altid fremgå af 
det tilsendte rejsebevis. Mødetid er 10 
minutter før den angivne opsamlingstid.

Bagage
Deltageren har selv ansvaret for, at 
bagagen kommer med og af bussen og 
bør kontrollere, at dette finder sted. Evt. 
beskadiget eller mistet bagage erstat-
tes ikke, erstatningskrav må rettes til 
deltagerens eget forsikringsselskab. Der 
kan medbringes op til 20 kg bagage pr. 
passager. Glemte sager kan efterlyses 
i vores normale kontortid, og afhentes 
på kontoret i Hanstholm. Evt. forsendes 
koster 100,- + porto.

Bus
På alle vore busser findes der et ”nød-
toilet”. Disse toiletter har en begrænset 
kapacitet og må kun tømmes på få og 
bestemte pladser med særlige kloak-
forhold. Vi henstiller til at man benyt-
ter toiletterne ved seværdigheder, på 
rastepladser og færger hvor busserne 
holder pause.

Forsikringer
Rejsedeltageren er selv ansvarlig for at 
tegne de forsikringer, som måtte anses 
for nødvendige. Vær opmærksom på at 
det gule sygesikringsbevis ikke længere 
dækker hjemtransport. Det anbefales 
at tegne rejseforsikring og afbestillings-
forsikring. Forsikringerne kan tegnes 
hos Hanstholm Rejser. HUSK det gule 
sygesikringsbevis. 

Afbestilling p.g.a. sygdom
Det tilrådes at tegne en afbestillings-
forsikring som dækker afbestilling p.g.a. 
akut opstået sygdom, ulykkestilfælde, og 
dødsfald. Ønsker De at tegne en afbestil-

lingsforsikring skal denne tegnes ved 
bestillingen af Deres rejse. 

Afbestilling uden afbestillingsforsik-
ring hotel: 
Ved afbestilling indtil 45 dage før afrejse 
fradrag af gebyr på 150,- kr. pr. person.
Ved afbestillingen 31-45 dage før afrejse 
er depositum tabt. 
Ved afbestilling 21-30 dage før afrejse er 
40 % af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling 11-20 dage før afrejse er 
60 % af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling 1-10 dage før afrejse er 
hele det indbetalte beløb tabt.

Afbestilling uden afbestillingsforsik-
ring skib/båd: 
Ved afbestilling indtil 61 dage før afrejse 
er depositum tabt.
Ved afbestilling 31-60 dage før afrejse er 
50% af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling 0-30 dage før afrejse er 
hele rejsens pris tabt.

Som sikkerhed kan De tegne en afbestil-
lingsforsikring hos Hanstholm Rejser ved 
bestilling af Deres rejse.

Afbestiller en deltager i en gruppe, og 
forudsætningen for grupperabat bort-
falder forhøjes prisen automatisk for de 
øvrige.

Ved afbrydelse af påbegyndt rejse ydes 
ingen refundering.

Aflysning/ændring
Hanstholm Rejser forbeholder sig ret til at 
foretage nødvendige programændringer 
som følge af begivenheder, der ligger 
udenfor selskabets kontrol.
Aflysning af en rejse kan finde sted, hvis 
bureauet finder at tvingende forhold gør 
det nødvendigt.
Endvidere kan aflysning finde sted ved 
for lille tilslutning til en rejse. Alle indbe-
talte beløb vil da blive refunderet.
Hanstholm Rejser påtager sig intet ansvar 
for forsinkelse på grund af trafik o. lign.

Deleværelse
Rejser man alene og ønsker at dele væ-
relse med en anden, hjælper vi gerne 
med at finde en anden af samme køn, 
som også ønsker at dele værelse. Er dette 
ikke muligt opkræves eneværelses tillæg. 

Pas
Husk at medbringe pas – og at kontrol-

lere dets gyldighed. Gæster som ikke har 
dansk pas er selv ansvarlig for evt. visum, 
såfremt det kræves til de pågældende 
lande.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal fremsættes 
udmiddelbart til bureauets repræsentant, 
d.v.s. chauffør eller rejseleder. Skriftlige 
klager fremsendes til Hanstholm Rejser 
senest 7 dage efter hjemkomst. 

Rejsedeltagerens ansvar
Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt 
på det aftalte afgangssted eller ikke har 
gyldigt pas, vil ikke få nogen godtgørelse. 
Rejsedeltageren er forpligtet til at respek-
tere ordensbestemmelser, som gælder 
for transportmidler, hoteller etc. samt at 
optræde således, at medrejsende ikke 
generes. Tilsidesættes disse regler forbe-
holder Hanstholm Rejser sig ret til at ude-
lukke rejsedeltageren fra rejsen, hvorefter 
rejsedeltageren må fortage hjemrejsen 
på egen regning. Hanstholm Rejser er 
i så tilfælde berettiget til at oppebære 
den totale pris for rejsen. En rejsende 
er ansvarlig for enhver skade forårsaget 
ved overtrædelse af anvisninger eller 
forskrifter.

Rejsegarantifonden
Hanstholm Rejser er registreret i Rejsega-
ranti-fonden med medlemsnr. 1146

Udflugter
Udflugter er inkluderet på de fleste rej-
ser. Nøjagtig specifikation findes under 
hver enkelte rejse. Vi forbeholder os ret 
til at aflyse udflugter ved manglende 
tilslutning.

Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl.
Redaktionen er afsluttet 01.08.2016.
Vores priser og bestemmelser er gælden-
de indtil næste udgave udkommer.

VÆRD AT VIDE
Forplejning: Kvartpension er morgenmad, halvpension er morgenmad 
og enten frokost eller aftensmad. Helpension er morgenmad, frokost og 
aftensmad. Pension knytter sig næste altid til en overnatning. 
Medicin: Vi anbefaler at alt lægeordineret medicin medbringes i origi-
nalemballage. Dette kan udgøre en stor fordel ved evt. lægebehandling 
under rejsen.
Hoteller: Vi har valgt hoteller, hvor vi mener pris, kvalitet og beliggenhed 
har en fornuftig sammenhæng. Vi bestræber os altid på at finde gode 
hoteller, med god beliggenhed, så man får mest muligt ud af rejsen. 
Stjerne klassificeringen og standarden af hotellerne er angivet under hver 
rejse og er ikke udtryk for Hanstholm Rejsers vurdering, men derimod 
den klassificering som hotellerne har i det land, de er hjemhørende.
Indkvartering sker som udgangspunkt på dobbeltværelser, men nogle 
hoteller kan også tilbyde 3 og 4 sengs værelser, såfremt det måtte 
ønskes. Eneværelser findes i begrænset omfang. 
Behagelig buskørsel: På de fleste af vore rejser overnatter man hver 
nat i en hotelseng. Enkelte rejser køres non-stop, hvor bussen også kører 
om natten, således overnatningen finder sted i bussen. Vi anbefaler, 

at der medbringes en lille pude og et lille tæppe samt evt toilettaske i 
håndbagagen på de rejser, hvor der køres non-stop. Det er angivet under 
de enkelte rejsemål, hvordan turen er tilrettelagt. Vi overholder de til 
enhver tid gældende køre- /hviletidsregler. Der køres altid med passende 
pauser undervejs. Alle vore busser er røgfrie.
Bagage: Husk at medbringe dit pas og de ting du skal bruge undervejs 
i håndbagagen. På rejser med mellemovernatning kan man eventuelt 
pakke en lille rejsetaske, så man ikke behøver at få sin kuffert med ind 
på overnatningshotellet.
Pas: Selv om der ikke længere er daglig kontrol ved de europæiske 
grænseovergange, skal man alligevel altid medbringe gyldigt pas på 
rejser ud af Danmark.
Priser: Vores priser tåler sammenligning. Husk dog altid at se på hvilke 
ydelser, der er inkluderet, blandt andet udflugter, når der foretages en 
sammenligning.
Gavekort: Vi udsteder gerne gavekort på hvilket som helst beløb. En 
kærkommen gave.

SE FLERE AFGANGE I SEPTEMBER OG OKTOBER I VORT 
SOMMERKATALOG FOR 2016

SEPTEMBER:
Berlin 12.09.16 4 11
Stettin – Polen 29.09.16 4 15

OKTOBER:
Sort Sol 03.10.16 3 4
Indkøbstur – Grænsen 08.10.16 1 7
Sort Sol 11.10.16 2 4
Berlin 17.10.16 5 11
Prag  17.10.16 5 12
Halloween i Tivoli 22.10.16 1 5
Halloween i Tivoli 29.10.16 1 5
Nordlys – Norge 30.10.16 7 16

NOVEMBER:
Stettin – Polen 03.11.16 4 15
København – Ballet 04.11.16 2 6
Indkøbstur – Grænsen 05.11.16 1 7
Barlinek – Polen 06.11.16 5 14
Schwarzwald – Jagtrejse 10.11.16 4 18
Designer Outlet Neumünster 11.11.16 1 8
Indkøbstur – Grænsen 12.11.16 1 7
Designer Outlet Neumünster 19.11.16 1 8
Indkøbstur – Grænsen 19.11.16 1 7
Prag  24.11.16 4 12
Ærø – Juletur 25.11.16 3 22
Indkøbstur – Grænsen 26.11.16 1 7
København – Juletur 26.11.16 1 20
København – Juletur 27.11.16 2 20
København – Juletur 28.11.16 2 20
Lübeck – Juletur 28.11.16 2 25
Indkøbstur – Grænsen 30.11.16 1 7
Århus – Den Gamle By 30.11.16 1 9

DECEMBER:
Berlin 01.12.16 4 10
Zlotoryja – Juletur 01.12.16 4 29
Hannover – Juletur 02.12.16 3 24
København – Juletur 02.12.16 2 20
Wismar – Juletur 02.12.16 3 28
Indkøbstur – Grænsen 03.12.16 1 7

København – Juletur 04.12.16 2 20
Lübeck – Juletur 04.12.16 2 25
Slotsferie – Juletur 06.12.16 3 26
Århus – Den Gamle By 06.12.16 1 9
Rügen – Juletur 08.12.16 4 27
København – Juletur 09.12.16 1 20
København – Juletur 10.12.16 2 20
Hamburg – Juletur 12.12.16 3 23
Lübeck – Juletur 12.12.16 2 25
Wismar – Juletur 12.12.16 3 28
Lübeck – Juletur 15.12.16 2 25
Hamburg – Juletur 16.12.16 3 23
Lübeck – Juleaften 23.12.16 4 30
Hessen – Nytårsaften 30.12.16 4 32

JANUAR:
SOMMERKATALOG FOR 2017 UDKOMMER 2. JANUAR
Rejseaften – Hanstholm 14.01.17 1 7
Skirejse – St. Johann, Østrig 16.01.17 7 36
Skirejse – Vrådal, Norge 26.01.17 4 34

FEBRUAR:
Skirejse – St. Johann, Østrig 11.02.17 8 36

MARTS:
Rudy Giovannini 04.03.17 1 45
Berlin 12.03.17 4 11
Skirejse – Vrådal, Norge 12.03.17 4 34
Sæsonåbningstur 24.03.17 3 2
Tranetur – Sverige 30.03.17 3 38

APRIL:
København – Musical 01.04.17 2 44
Hamburg – Golfrejse 06.04.17 3 42
Slotsferie – Tyskland 09.04.17 4 46
Forårstur – Holland 12.04.17 5 40
Berlin 13.04.17 4 11

MAJ:
Berlin 18.05.17 4 11
Slotsferie – Tyskland 18.05.17 4 46
Pilgrimsrejse – Spanien 19.05.17 12 49
New York 24.05.17 8 47

JUNI:
Grønland 08.06.17 6 48

50 51
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Rejseform:

Rejserne foretages i moderne 
langtursbusser med toilet, kaffe-

maskine, køleskab, flysæder, 
aircondition og video.

Hanstholm Rejser
udsteder gerne gavekort

Hanstholm Rejser 
har børnerabat og

 mange gratis udflugter

Sommerkatalog 

for 2017 

– med et stort 

udvalg af 

busrejser over 

hele Europa – 

udkommer januar 

2017


