2021

Busrejser • Krydstogter • Flyrejser
I fællesskab skaber vi mindeværdige oplevelser

Velkommen til ...

Indholdsfortegnelse
Bestil online 24 timer i døgnet – 7 dage om ugen

Velkommen

Har du lyst til at sidde i ro og mag på det tidspunkt af døgnet, der passer dig bedst, kan du benytte dig af vort online
bookingsystem. Bestillingen er simpel og du løber ingen risiko. Efter modtagelse af din online-bestilling sender vi rejsebevis til dig, og først
efter modtagelsen af denne betaler du depositum. God fornøjelse.

Et bemærkelsesværdigt og anderledes år er gået, og vi ser nu frem til at komme i gang
med et nyt år. På trods af corona lykkedes det os at gennemføre rejser til Tyskland, Norge
og i Danmark både sikkert og trygt. Samme sikkerhed og tryghed vil gøre sig gældende
for 2021, og vi tror stadig på fremtiden og drømmen om at rejse og opleve sammen med
andre. Vi tror også på, at mange stadig vil vælge et lokalt og 100% dansk rejsebureau.

SÆSONÅBNINGSREJSE
Overraskelsestur..........................................................................

Alle vores rejser findes også på vores hjemmeside. Her finder du aktuel information og
de nye rejser som hele tiden kommer til. Hvis du vil holde dig orienteret og være blandt
de første, som får de nye rejsetilbud, er det nemt og enkelt at tilmelde sig vores nyhedsbreve. Vi ”spammer” dig ikke, men holder dig orienteret om nye rejser, gode tilbud og
andre tiltag. På vores Facebook og Instagram profil poster vi løbende billeder og oplevelser direkte fra rejserne. Så tilbage er blot at lade drømmene flyde og tage fat i de mange
oplevelser som venter forude…….
Vi glæder os til at se dig.
De bedste hilsner
Susan & Michael Jeppesen
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8

Nordkap............................................................................................
Nordkap & Lofoten....................................................................

SÆSONAFSLUTNINGSREJSE
Sæsonafslutning, Templin.....................................................

I samværet med andre må vi alle tage et ansvar, være påpasselig og omhyggelig. Vores
personale og samarbejdspartner følger anbefalinger og retningslinjer og er klar til at tage
imod nye gæster. For vi længtes efter hyggen, de gode oplevelser og ikke mindst det
samvær, som en busrejse kan tilbyde.
Vi håber, at vores rejsekatalog for 2021 giver inspiration til at se lyst på tilværelsen og
mulighederne for at rejse. Det er muligt, og vi glæder os til se både nye og gamle gæster
igen. Vi er aldrig længere væk end telefonen, så giv os et kald eller skriv til os, hvis du er
tvivl om, hvilken rejse du skal vælge, eller du har andre spørgsmål til rejserne. Vi rådgiver
og vejleder med glæde omkring din næste rejse.
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NORDKAP

KRYDSTOGTER
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Donau - Østrig & Ungarn.......................................................
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Rhinen & Gletsjer Expressen................................................
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Ifølge Information viser en sammenligning fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), at en flyrejse med
gennemsnitlig passagerbelægning
på flyet udleder mere end dobbelt så
meget CO2 per person og kilometer
som en bil, der er fyldt gennemsnitligt op med 1,5 personer.
Sammenligner man fly med bus, er
der tale om fire-fem gange så stor
CO2-udledning per personkilometer
ved flyrejsen som ved en rejse med
en gennemsnitligt fyldt bus.
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hanstholm-rejser.dk
Her kan du løbende følge f.eks. nye tiltag, rejsemål og tilbud. Som en service til dig tilbyder vi at
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Rejseinformation

Værd at vide...

Ingen januarrabat, men ...

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.

Salget af rejser til 2021 er godt i gang, og mange er pga. Covid-19 blevet ombooket
til 2021-rejser. Derfor har vi besluttet, at der ikke udstedes den såkaldte ”januarrabat” ved bestilling af rejser i januar 2021. I stedet tilbyder vi gratis afbestilling af
bestilte rejser med afrejse efter 1. april 2021 - helt indtil d. 1. februar 2021. Det betyder, at du trygt kan bestille din drømmerejse nu - uden risiko indtil 1. februar 2021.

FORPLEJNING
Kvartpension er morgenmad. Halvpension er morgenmad og enten
frokost eller aftensmad. Helpension er morgenmad, frokost og middag. Pension knytter sig næsten altid til en overnatning.

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.

MEDICIN
Vi anbefaler, at alt lægeordineret medicin medbringes i originalemballage. Har du et medicinpas/-liste bedes dette også medbragt. Dette
kan udgøre en stor fordel ved evt. lægebehandling under rejsen.

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.

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. Stjerneklassificeringen 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 nog-

PRISER
Vores priser tåler sammenligning. Husk dog altid, at se på hvilke ydelser, der er inkluderet, blandt andet udflugter, når der foretages en
sammenligning.
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Øvrige
Flodkryds Holland (-1)
Ski 13/2 (-1)
Santa Susanna (+8)

Vejledende samler vi op efter
følgende tidspunkter og steder
PÅSTIGNING
Thisted, Præstejorden 10
Thisted, Havnen
Vildsund, Hotellet
Nykøbing, Gl. rutebilstation
Skive, Søndercenteret v/OK-Tanken
Herning, Sølvgade/Smedegade
Ulkær Circle K, Viborg Hovedvej 44, 7100 Vejle
Vejle, Skærup Rasteplads Vest
Kolding, Hylkedal Rasteplads Vest
Kolding S (afk 65a) Pendlerplads Tankedalsvej
Hammelev, OK-Tanken, Lysbjergvej 2 (afk. 68)
Røde Kro, Circle K, Egevej (afk. 70B)
Padborg, OK-Tanken, Lejrvejen 12

RUTE A
5:50
6:00
6:10
6:30
7:00
7:55
8:35
8:55
9:05
9:10
10:00
10:15
10:30

Ring eller skriv og forhør nærmere hvis du er i tvivl.
HUSK at vi har gratis pladsbestilling - efter »først-til-mølle« princippet.

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

Grønland (+8)
Bornholm
Cirkus Revy, København

Færøerne fly
Island (+3)
Mariehaven (-4,5)

Mamma Mia, Ålborg (+0,5)
Andre Rieu, Herning (+1)
Mortens Aften, Nr. Vosborg

RUTE F
12:20
12:30
12:40
13:00
13:30
14:25
15:10

RUTE K
14:20
14:30
14:40
15:00
15:30

Vi anbefaler, at alle rejsende medbringer et mindre beløb i kontanter samt et kreditkort f.eks VISA/Dankort eller Mastercard på udenlandsrejser.
Ved rejse i nordiske lande bliver det mere og mere normalt, at butikker, restauranter,
hoteller m.m. ikke modtager kontanter, men det spreder sig også sydpå.
Dog er kontanter gode at have med til f.eks. handel i gadeboder, toiletbesøg og især i
Tyskland er kontanter stadig at foretrække mange steder.
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Nye rejser
Der vil løbende komme nye rejser, som du ikke
finder her i kataloget. Vores hjemmeside er hele
tiden opdateret med nye rejser.

RUTE C
5:50
6:00
6:10
6:30
7:00
7:55
8:40
8:50

Kontanter eller Kreditkort?

REJSER UDEN TILLÆG FOR
ENEVÆRELSE

GAVEKORT
Vi udsteder gerne gavekort på hvilket som helst beløb. En kærkommen gave.

Tranetur (+1,5)
Stockholm
Stockholm & Gøteborg juletur (+1)
Nordkap, Nordkap & Lofoten
Færøerne & Island Krydstogt (+2)
Sørlandet & Stavanger
Trollhättan & Gøtakanalen
Telemarken & Vrådal (+1)
Fjordnorge (+1)
RUTE B
5:50
6:00
6:10
6:30
7:00
7:55

Viborg, Undallslund Rasteplads
8:45
Haverslev, Shell, Industriparken (afk. 33)
9:30
Aalborg, Th. Sauersvej (afk. 26)
10:00
Færge Terminal (Hirtshals, Frederikshavn)
10:45
Billund Lufthavn
Kastrup Lufthavn
E20, Fyn-Sjælland
Ved tilstrækkelig tilslutning vil der være opsamling følgende steder:
Fjerritslev, Rutebilstationen
5:05
5:05
Holstebro, Banegården
7:10
7:10
Hanstholm, Centeret
5:30
5:30
Hurup, Stationen
5:20
5:20
Mødetid 10 min før afgang. Ovenstående plan er vejledende. Se rejsebevis for aktuel tid.
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le hoteller kan også tilbyde 3- og 4-sengs værelser, såfremt det måtte
ønskes. Eneværelser findes i begrænset omfang.

er vi gratis
Hvis du rejser alene, giv
de rejser;
gen
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eneværelsetillæg på
ggetur til
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alt,
nh
n-A
Barlinek, Sachse
berg og
len
wa
Sch
,
gen
Rü
Wismar og
.
Påsketur til Kassel

Grupperabat
Rejser I 10 eller flere sammen, der
bestiller og betaler samlet, kan I
opnå grupperabat. Ring og forhør
nærmere om vores betingelser for
grupperabat.
Grupperabat kan ikke kombineres
med andre rabatter.

Interessetid & Tilkøb
Vi vil gerne give vores gæster valgmuligheder.
På næsten alle rejser er der, hvad vi kalder for interessetid – eller tid på egen hånd. Det er tid, som kan benyttes til lige nøjagtig, hvad man har lyst til. Måske en forfriskning, shopping, en lur, museumsbesøg, indsnuse
stemningen eller måske til fordybelse.
På flere rejser er der mulighed for tilkøb. Det er ekstra muligheder, man kan benytte sig af, hvis man har lyst.
Tilkøb kan være aftensmad på hotellet, en udflugt eller en forudbestilt entre. De er nævnt under de rejser,
hvor det er muligt at foretage tilkøb. Som regel skal tilkøbene foretages sammen med købet af rejsen.

12:00
Efter aftale
5:05
7:10
5:30
5:20

Tryghed, hygge og fællesskab

15:30

9:35
11:40
10:00
9:50

Følg os på facebook
og Instagram

14:00

Hos os følger bus, chauffør og rejseleder vore busgæster på hele rejsen. Vi sætter
service, kvalitet og tryghed i højsæde. Hvad der ikke altid er beskrevet under hver
rejse, er de ekstra oplevelser, som der er gjort plads til på rejserne, såsom den ekstra
pause, en hyggeaften, den ekstra udflugt, picnicturen, udsigten som vi stopper for
at nyde, aftenturen, eller hvad der ellers falder ind på turen.
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Godt at vide ...

SÆSONÅBNINGSREJSE

3 dage

Tyskland

10.

4 stjernede busser

gan

g

Hanstholm Rejser benytter altid moderne og komfortable langtursbusser.
Busserne er udstyret med behagelige vippestole, som alle er forsynet med fodstøtter, regulerbart
ryglæn og et lille slå-ud-bord.
Aircondition sørger for, at der altid er behageligt 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, nyde udsigten og rejsen.
Alle vore busser er miljøgodkendte.

Gratis pladsbestilling
Hvis du ønsker en bestemt plads i bussen, gælder det om at være hurtig.
Vi opkræver nemlig ikke ekstra for din ønskeplads. 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 busoversigter 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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REJSEFORSIKRING - VIGTIGERE END NOGENSINDE
REJSEFORSIKRING
Den offentlige sygesikring, dækker ikke længere udgifterne til hjemtransport, hvis man bliver syg eller kommer ud for et uheld på en
rejse. Derfor er det vigtigt at man som rejsende selv tegner en rejseforsikring. Hanstholm Turistfart & Rejser samarbejder med Danmarks største og bedste udbyder af rejseforsikringer – Europæiske Rejseforsikring. Dermed kan vore rejsende tegne en rejseforsikring
samtidig med bestilling af rejsen hos os. Vi anbefaler altid at have en rejseforsikring.
AFBESTILLINGSFORSIKRING
I samarbejde med Europæiske Rejseforsikring tilbyder vi en afbestillingsforsikring til dig, som ikke vil se dine penge for rejsen gå tabt,
hvis du f.eks. bliver syg og derfor ikke kan rejse. Med en afbestillingsforsikring kan du afbestille din rejse pga. sygdom, eller hvis du
kommer til skade. Du får pengene for rejsen igen og kan købe en ny rejse, når du er blevet rask. Vi kan tilbyde en årsafbestillingsforsikring som dækker alle dine rejser indenfor et år (max 10.000,- pr. år), eller en afbestillingsforsikring som dækker dig fra rejse til rejse. Ønsker du en afbestillingsforsikring skal den tegnes sammen med bestillingen af rejsen. Er du i tvivl så spørg os, når du bestiller din rejse.
KENDTE ELLER KRONISKE SYGDOMME
Bemærk at der gælder særlige regler for rejsende med kendte eller korniske sygdomme. Kontakt Europæiske Rejseforsikring for uddybning og forhåndsgodkendelse.
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Vil du være med til åbne sommersæsonen 2021 ?
- og er du eventyrlysten ?
Så er denne traditionsrige sæsonåbningsrejse fyldt med
oplevelser lige noget for dig. Vi har sammensat en rejse
fyldt med oplevelser og festlig stemning, så vi får startet
sæsonen sammen med glade gæster.
For 10. gang kører vi denne traditionsrige rejse, tag med
og oplev fællesskabet og hyggen.

PROGRAM:
1. dag: Efter endt opsamling går turen sydpå. Undervejs får vi kaffe
med rundstykke ved bussen. Inden vi ankommer til hotellet sidst
på eftermiddagen, har vi fået en let frokost. Om aftenen får vi middag på hotellet.

2. dag: Efter hotellets morgenmad tager vi på en heldagstur med
bussen. Vi kører en dejlig tur ud i det blå med både hygge, oplevelser, seværdigheder og naturligvis en afslappende frokostpause. Om
aftenen får vi igen aftensmad på hotellet, hvorefter der er musik og
mulighed for en sving-om.
3. dag: Efter morgenmad på hotellet kører vi mod Danmark. Vi
holder pause ved den dansk/tyske grænse inden vi kører mod vore
hjembyer. Forventet hjemkomst først på aftenen.
Rejser I nogle stykker sammen, er det vigtigt I tilmelder jer
samlet.

Hotel: Da denne rejse er en overraskelsesrejse, kan vi ikke røbe hotellets navn, men kan godt afsløre
at vi skal bo på et dejligt hotel i spændende omgivelser. Hotellet har restaurant og bar. Alle værelser
har eget bad og toilet.

Afrejse:
Fr 12.03.21
Valuta: Euro
HUSK PAS

Hjemkomst:
Sø 14.03.21

Dage: Pris:
Enev.:
3
2.598,- 600,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning på hotel
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• 1 x kaffe m. rundstykke på udturen
• 1 x let frokost på udturen

• Små overraskelser undervejs
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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SÆSONAFSLUTNING

REJSEAFTEN I HANSTHOLM

4 dage

Templin, Tyskland

REJSEAFTEN 2021
Hvert år i januar afholder vi vores traditionsrige og hyggelige rejseaften i Hanstholm.
Men da vi i skrivende stund ikke kender myndighedernes retningslinjer vedr. Covid-19 for
forsamlingsforbud/større forsamlinger i januar 2021, kan vi desværre ikke fastsætte
dette arrangement på nuværende tidspunkt.

©Susanne Wernicke

Skøn efterårsrejse, hvor vi siger tak for sæsonen, der gik. Vi
skal bo på det super dejlige Ahorn Seehotel i byen Templin i det grønne Uckermärkische sølandskab i det nordøstlige Tyskland. Vi tager på nogle hyggelige udflugter og ikke
mindst skal vi opleve en aften på hotellet med underholdning af 3 forskellige tyske schlagermusikere.

nemt at udskibe de mange mursten. Undervejs på turen får vi en frokost ved ”Den Gamle Havn”. Efter et spændende og anderledes besøg her, vender vi tilbage til hotellet, hvor der venter os en festlig aften med middag og musikalsk underholdning af tre tyske schlagermusikere - Die Rodensteiner, Diana & Marco og endelig Silke Kuhnert.

PROGRAM:
1. dag: Flensborg. Når alle er samlet, holder vi en kaffepause, inden vi fortsætter til Flensborg. Her får vi en frokost, men der vil også blive tid til en tur i gågaden. Derefter går turen videre til hotellet i
Templin, hvor aftensmad og hygge venter os.
2. dag: Mildenberg. Efter morgenmaden kører vi til Mildenberg
Teglværk, nu museum. Teglværket var det største af sin art i Europa,
og her blev tilbage i det 19. århundrede produceret milliarder af mursten til at bygge Berlin og størstedelen af hele Brandenburg området. Vi tager på en spændende opdagelsesrejse tilbage gennem århundredes murværk og teknologi. Vi kører med et af de gamle tog
rundt på det 40 hektar store område, som museet i dag dækker (husk
varmt tøj, da toget er med åbne vogne). Industrimuseet er derudover
omgivet af et unikt lerhulslandskab, som interesserer mange naturelskere. Ikke mindre end tre småhavne er tilknyttet området så det var

Ahorn Seehotel Templin***+
Am Lübbesee 1
17268 Templin
Tlf. +49 3987 4900

Afrejse:
To 04.11.21
Valuta: Euro
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Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Sø 07.11.21 4
3.298,- 500,-

©Susanne Wernicke

Vi håber selvfølgelig, at det bliver muligt at gennemføre et arrangement på en eller
anden måde på et tidspunkt, så vi kan mødes til en snak og lidt hygge.
Vi beder derfor om, at I holder øje med vores hjemmeside, nyhedsbreve eller
facebook profil, hvor vi vil oplyse, hvad der er muligt og hvornår.

3. dag: Templin - Seenplatte. Dagens udflugt starter i Templin,
som for mange hundrede år siden var en af Tysklands største byer.
I dag bor der kun ca. 17.000 i byen. Det var her Angela Merkel voksede op. Vi ser nærmere på den hyggelige by med fæstninger fra
1300-tallet og rådhuset fra 1700-tallet. Efter noget tid her fortsætter
turen ud i det smukke sølandskab, som kendetegner området. Undervejs besøger vi den imponerende skibs-elevator på Oder-HavelKanalen ved Niederfinow. Liften er 85 meter lang og med en samlet vægt på 4300 tons løftes skibe til
en højde af 36 meter. Hen på efterHighlights
middagen vender vi tilbage til hotellet, hvor aftensmaden venter os.
• Spændende togtur
ved Europas
4. dag: Hjemtur. Efter morgenmaengang største
den går turen op gennem Tyskland.
teglværk
Vi holder en pause ved grænsen in• Se den store skibsden vi fortsætter til vore hjembyer.
elevator ved OderHavel-Kanalen

Dejligt stort feriehotel beliggende i byen Templin
lige ned til Lübbesee. Hotellet har elevator,
restauranter, bar, panoramacafe, swimmingpool
og fitness. Alle indrettet med eget bad og toilet,
tv og hårtørrer. Gratis WiFi.

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenmad
• 3 x aftensmad
• 2 x frokost
• 1 x musikaften på hotellet

• Turen gennem
Nationalpark
Uckermark
• Mulighed for dans
og hygge
• Ægte tysk
Schlagermusik

• Entre og togtur på Mildenberg
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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DONAU – FLODKRYDSTOGT

8 dage

Tyskland – Østrig – Ungarn

Highlights
• 4-stjernet flodkrydstogtskib

Passau • Melk • Dürnstein • Wien • Esztergom • Budapest
Et spændende flodkrydstogt på den skønne Donau flod.
Flodkrydstogtet starter i Passau, hvorfra vi sejler gennem
smukke og naturskønne omgivelser på Europas næstlængste flod Donau til hovedstæderne Wien og Budapest.
Sejladsen foregår på det komfortable skib MS France, hvor
opholdet ombord er med 3 daglige måltider med drikkevarer til.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende
pauser, til vi når overnatningshotellet i Tyskland. Vi får aftensmad på
hotellet ved ankomsten.
2. dag: Passau. Efter morgenmaden kører vi videre til Passau tæt
på den tysk-østrigske grænse. Hvis tiden tillader det, ser vi nærmere
på Passau, inden vi går ombord på krydstogtskibet. Vi får anvist
vores kahytter på båden MS France, hvor vi skal tilbringe de næste
5 nætter. Båden krydser grænsen mellem Tyskland og Østrig, mens
vi får aftensmad ombord.
3. dag: Melk – Dürnstein. Efter morgenbuffet ombord får vi
mulighed for at besøge den lille by Melk, som ligger ved bredden
af Donau. Byen er vokset op omkring klosteret af sammen navn
som i særdeleshed er kendt for at være et af de smukkeste og
største barokke Benediktiner klostre i Østrig. Sidst på formiddagen
sejler skibet videre til den charmerende by Dürnstein. Undervejs
får vi frokost. Den lille by Dürnstein tilbyder en unik kombination
af betagende landskab og traditionel arkitektur. Det var i Kuenringer Borgen, hvis ruiner stadig findes, at den engelske konge
Richard Løvehjerte blev holdt fanget. Der vil være tid på egen
hånd, inden vi om eftermiddagen sejler videre mod Wien, hvor vi
forventer at ankomme hen på aftenen. Aftensmaden nydes
ombord.
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4. dag: Wien. Så er det tid til at opleve Wien. Der vil være mulighed
for at deltage i en byrundtur, hvor det vil være muligt at se flere
af Wiens største seværdigheder, herunder Schönbrunn Slottet. Vi
mødes på båden til frokost, og herefter er eftermiddagen fri til at
nyde den smukke hovedstad på egen hånd. Først på aftenen mødes vi igen for at deltage i galla middagen ombord. Mens vi nyder
middagen, sejler vi forbi Bratislava mod det næste stop på turen,
Esztergom og Budapest.
5. dag: Esztergom. Vi er ankommet til Esztergom, som indtil det
13. århundrede var Ungarns hovedstad. Der vil være mulighed for
at se nærmere på byen med den store Basilika, kendt for Bakócz
kapellet og væggene prydet med toskanske renæssancemotiver.
Disse motiver er nogle af de mest velbevarede og værdifulde
renæssancekunststykker i Ungarn. Senere sejler båden videre mod
Budapest, hvor vi forventer at ankomme hen på eftermiddagen.
Der vil være mulighed for at se sig lidt om i byen, inden vi senere
mødes til aftensmad på båden. Aftenen kan f.eks. bruges til at
udforske byen eller slappe af i de hyggelige omgivelser på båden.
6. dag: Budapest. Vi har hele dagen til rådighed i Budapest. Donau
floden deler Budapest i 2 dele - gamle Buda med bjerge og grønne
områder og Pest, den mere moderne bydel med mange butikker
og restauranter. Vi tager en tur rundt i byen og ser nogle af de mest
populære seværdigheder som f.eks. Parlamentet, St. Stefans Kirken,
Operaen, Heltepladsen, Fiskerbastionen og Gellertbjerget. Vi spiser
frokost på båden, hvorefter resten af dagen er til fri disposition.
Aftensmad ombord.
7. dag: Hjemrejse. Efter morgenmad er det blevet tid til at tage afsked med båden og personalet ombord. Vores bus venter os i Budapest og herfra går turen hjemover. Vi kører nordpå og ankommer til
overnatningshotellet først på aftenen. Vi får aftensmad ved ankomst
til hotellet.

8. dag: Efter morgenmaden fortsætter vi hjemrejsen og forventer
at være hjemme sidst på aftenen.
NB!
Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen f.eks. pga.
vandstanden og lign.

Der kan være nogle af udflugterne,
der ikke egner sig til gangbesværede. Det er altid muligt at blive på
skibet og nyde faciliteterne.
Vi bruger vores egen bus til udflugterne på turen.

• Besøg Melk med
det smukke gamle
kloster
• Se charmerende
Dürnstein
• Byrundtur i Wien til
bl.a. Schönbrunn
• Tid på egen hånd i
Wien
• Oplev Ungarns
tidligere hovedstad
- Esztergom

MS France
Flodkrydstogts skibet MS France er et komfortabelt 4-stjernet todækkerskib. Skibet har 78 udvendige kabiner fordelt på to dæk. Der
er aircondition overalt indvendigt på skibet. Stor lounge med bar,
restaurant, reception og hall. Soldæk med hvilestole til fri afbenyttelse for alle passagerer. Alle kabiner er med eget bad & toilet, TV,
sikkerhedsboks, telefon, hårtørrer, 220 volt og WiFi.

• Byrundtur i
Budapest
• Tid på egen hånd i
Budapest
• Festlig gallaaften
og -middag på
skibet
• Drikkevarer
ombord på skibet
• Tid til at slappe
af, hygge og nyde
komforten på
skibet

Afrejse:
Ti 13.07.21

Hjemkomst:
Ti 20.07.21

Dage: Pris:
8
9.598,-

Tillæg for enekahyt på hoveddæk: 2.700,Tillæg for enekahyt på øvre dæk: 3.500,Tillæg for kahyt på øvre dæk: 1.000,- pr. person
Valuta: Euro og HUF

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 5 x overnatning på båden
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad
• 4 x frokost

• Drikkevarer på skibet
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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FORÅRS FLODKRYDSTOGT

6 dage

Holland – Belgien

Amsterdam • Rotterdam • Antwerpen • Osnabrück
Prøv en anderledes ferie med flodkrydstogtskib gennem
Holland og Belgien på kanalerne og gennem de store
sluser. Vi sejler med et flot og komfortabelt 4-stjernet skib,
hvor der er god mulighed for afslapning, mens man sejler
gennem den flotte hollandske natur. Morgenmad, frokost
og aftensmad nydes ombord i skibets restaurant, hvor
alle drikkevarer er inkluderet. Oplevelserne er mange på
skibet, men vi skal også i land og se flere af Holland og
Belgiens spændende og fantastiske seværdigheder.

PROGRAM:
1. dag: Vi kører tidligt fra Thisted, og efter endt opsamling fortsætter vi ned gennem Tyskland og til Holland. Efter passende pauser
undervejs kommer vi til Amsterdam, hvor vi bliver indkvarteret på
skibet og får velkomstdrinks og aftensmad ombord.
2. dag: Amsterdam. Dagen tilbringes i Amsterdam. Efter morgenmaden får vi lejlighed til at se nærmere på byen eller bare nyde
livet ombord på skibet. Rejselederen vil gå en lille tur i byen, og der
bliver mulighed for at komme med på en kanalrundfart i Amsterdam (ca. 12 euro). Man kan på egen hånd gå en tur i gågaden med
de mange butikker eller måske et lille smut ind i de røde lygters
kvarter. Frokost og aftensmad ombord på skibet.
3. dag: Keukenhof - Rotterdam. I dag skal vi sejle fra Amsterdam
til Rotterdam. Nyd udsejlingen fra Amsterdam på skibets soldæk,
mens storbyen afløses af Hollands flotte natur. På vores vej gennem
kanalerne møder vi andre flodkrydstogt- og fragtskibe. Efter frokost
ombord stopper båden ved Utrecht, hvor dem der har lyst kan tage
med bussen til verdens største blomsterpark, Keukenhof (entre ca.
20,- euro). Der bliver ca. et par timers ophold i Keukenhof, inden vi
kører tilbage til skibet, som i mellemtiden er sejlet til Rotterdam.
Motiver fra Keukenhof siges at være blandt de mest fotograferede i
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verden. En 25 hektar stor park med blomster, træer, orkideer, cafeer
og små hyggelige spisesteder. Vælger man ikke at tage med på udflugten til Keukenhof, kan man nyde sejlturen til Rotterdam. Denne
aften er der gallamiddag ombord.
4. dag: Antwerpen. Tidlig morgen sejler skibet videre mod Antwerpen i Belgien. Vi passerer nogle store sluseanlæg, Dordrecht og
sejler gennem en del af Hollands Diep, inden vi krydser grænsen
mellem Holland og Belgien. Under indsejlingen til Antwerpen oplever vi nogle af verdens største containerskibe – en stor kontrast til
den første del af turen, men ikke mindre oplevelsesrig. Efter frokosten får vi mulighed for at kigge nærmere på Flanderens uofficielle
hovedstad Antwerpen. Byen indeholder bl.a. fantastiske barokke
bygninger og hyggelig pladser. I 2018 var Antwerpen på Lonely
Planets Top 10 over byer, man skal opleve.
5. dag: Antwerpen – Osnabrück. Vi nyder den sidste morgenbuffet ombord, inden det er tid at gå fra borde. Bussen holder klar
til at hente os, og vi kører nordpå mod Holland, hvor vi skal se de
store dæmningsværker ”Delta Works” på Zeeland. Dæmningerne
blev opført for at forhindre oversvømmelse og er en af Hollands
vigtigste seværdigheder. Herfra kører vi videre forbi havnearealerne i Rotterdam og slagmarkerne fra 2. verdenskrig ved Arnhem
og Nijmegen. Vi holder en frokost pause undervejs og fortsætter
til overnatningshotellet ved Osnabrück, hvor vi skal have aftensmad.
6. dag: Hjemkomst. Vi kører hjemover efter morgenmaden. Der vil
blive et ophold ved den dansk/tyske grænse med mulighed for lidt
indkøb. Vi er hjemme hen på aftenen.
NB!
Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen f.eks. pga.
vandstanden el. lign.

Der kan være nogle af udflugterne, der ikke egner sig til
gangbesværede. Det er altid muligt, at blive på skibet og nyde
faciliteterne.
Vi bruger vores egen bus til udflugter på turen.

Rederiet/skibet er fransk og alt
information ombord er fransk eller
engelsk. Men vores rejseleder står
klar til at hjælpe og give informationerne videre på dansk.

MS Monet
Flodkrydstogtsskibet MS Monet er et komfortabelt 4-stjernet todækkerskib. Skibet har 78 kahytter fordelt på to dæk. Der er aircondition overalt indvendigt på skibet. Stor lounge med bar, restaurant, reception og hall. Stort soldæk med hvilestole til fri afbenyttelse for alle passagerer. Alle kabiner er med eget bad & toilet, TV, sikkerhedsboks, telefon, hårtørrer og 220 volt. Der er internet på
hele skibet, dog kan der være dårlig dækning på dele af sejlturen. Kahytterne har alle vindue over vandlinjen.

Highlights
• Komfortabelt
skib med god
forplejning og højt
serviceniveau
• Oplev Hollands
farverige
forårsblomster
• Se Amsterdam og
evt. sejle på
kanalerne i byen
• Besøg Keukenhof
blomsterpark
• Ophold i Antwerpen
• Dæmningsværker i
Holland
• Festlig gallamiddag
og – aften
• Drikkevarer ombord
på skibet
• Tid til at slappe
af, hygge og nyde
komforten på skibet

Afrejse:
Hjemkomst:
Sø 25.04.21 Fr 30.04.21

Dage: Pris:
Enev.
6
6.598,- 1.750,-

Tillæg for kahyt på øvre dæk: 850,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse/kahyt på øvre dæk: 2.600,-

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning i Tyskland
• 4 x overnatning på båden
• 5 x morgenmad
• 5 x aftensmad

•
•
•
•
•

3 x frokost
Drikkevarer på skibet
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

Valuta: Euro
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RHINEN OG MOSEL – FLODKRYDSTOGT

6 dage

Frankrig – Tyskland

Highlights
• Komfortabelt
skib med god
forplejning og højt
serviceniveau

Strasbourg • Mainz • Rüdesheim • Boppard • Koblenz • Alken • Cochem
Oplev 2 floder på samme rejse. Tag med på en fantastisk
sejltur på Rhinen og Mosel, som følger en bemærkelsesværdig rute mellem stejle klipper, små øer, befæstede
borge, vinmarker og gamle bindingsværkshuse fra middelalderen. Et område som vidner om en spændende og
begivenhedsrig fortid og som til stadighed tiltrækker flere
tusinde besøgende hvert år.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi videre gennem Tyskland med passende pauser, til vi når overnatningshotellet i Midttyskland. Der er aftensmad på hotellet.
2. dag: Strasbourg. Efter morgenmaden fortsætter vi ned forbi
Frankfurt og nærmer os Schwarzwald og Strasbourg, hvorfra vores
sejlads starter, men forinden tager vi på en byrundtur i Strasbourg.
Vi ser os omkring i den gamle del af Strasbourg og tager en spadseretur gennem den indre by, som er præget af mange butikker, restauranter og en charmerende atmosfærer. Vi ser Petit France, den
charmerende bydel fyldt med flotte gamle bindingsværkshuse og
en hyggelig stemning samt Notre Dame Katedralen. Vi får også EUParlamentsbygningen at se udefra. Efter byrundturen går vi ombord
på skibet sidst på eftermiddagen. Vi får tildelt vores kahytter og bliver derefter introduceret for besætningen ombord og får en lille velkomstcocktail før middagen. I løbet af aftenen starter vi sejladsen på
Rhinen op mod Mainz.
3. dag: Mainz – Rüdesheim - Boppard. Efter morgenmaden tager
vi en rundtur i Mainz, hvor vi bl.a. får mulighed for at opleve Gutenberg Museet. Her får vi et indtryk af Gutenbergs bogtryk, som blev
valgt til en af det 2. årtusindes mest betydningsfulde opfindelser. To
originale Gutenberg-bibler er udstillet her. Efter lidt tid i Mainz vender vi tilbage til skibet og sejler til Rüdesheim, mens vi nyder froko-
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sten ombord. I Rüdesheim kan man på egen hånd tage et lille tog
rundt i byen eller besøge det spændende Musikkabinet med mange musikalske instrumenter. Rüdesheim besøges hvert år af mange
turister, som kommer for at opleve den hyggelige tyske vinby og
dens charmerende indre med de mange vinstuer. I løbet af eftermiddagen fortsætter vi sejladsen op gennem den legendarisk og
smukke Rhindal, som siden 2002 har været på UNESCO´s liste over
verdenskulturarv. På denne strækning er kendetegnet vinmarkerne,
der ligger helt ned til floden. Vi passerer også Loreley klippen, som
er verdenskendt for sagnet om Loreley, der efter sigende lokkede
sømændene til at sejle deres skibe mod klipperne. Vi ankommer til
Boppard først på aftenen. Har man lyst, kan man efter middagen
ombord, spadsere en tur i den charmerende by eller nyde en aftentur langs Rhinen.
4. dag: Koblenz – Alken. Vi sejler til Koblenz, hvor vi får mulighed
for at stå af skibet og gå en tur i Koblenz smukke gamle bydel, eller
man gå en tur til Deutsches Eck, hvor Rhinen og Mosel mødes. Efter
et lille ophold i Koblenz påbegynder vi sejlturen op af Moselfloden.
Vi sejler forbi skønne landskaber og små hyggelige vinbyer. Turen
på Moselfloden er præget af de mange sluser, som passeres. Vi sejler til Alken, som er en hyggelig lille by smukt beliggende lige ned til
Mosel. I Alken går vi en lille tur og ser nogle af byens flotte bindingsværkshuse, tårne og byporte. Fra byen er der en flot udsigt til bjergene og op til Borgen Thurant, som ligger smukt højt over byen i bjergene.
5. dag: Cochem. Om morgenen sejler vi videre fra Alken til Cochem.
Nyd den afslappende sejltur og det smukke landskab fra skibets soldæk. Efter frokost og ankomst til Cochem går vi en byrundtur i Cochem. Vi ser bl.a. St. Martins Kirke, markedspladsen og de smukke
gamle velbevarede huse. Måske bliver der tid til at besøge en af de
lokale vinkældre. Sidst på eftermiddagen vender vi tilbage til skibet,
hvor en hyggelig aften med gallamiddag venter os.

6. dag: Hjemrejse. Vi nyder den sidste morgenbuffet ombord, inden
det er tid til at gå fra borde i Cochem. Bussen holder klar til at hente
os, og hjemrejsen begynder. Vi kører med passende pauser, til vi er
hjemme hen på aftenen.

Der kan være nogle af udflugterne,
der ikke egner sig til gangbesværede. Det er altid muligt, at blive
på skibet og nyde faciliteterne.

NB!
Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen f.eks. pga. vandstanden el. lign.

Vi bruger vores egen bus til udflugter på turen.

• 2 floder på samme
tur
• Strasbourg med
bl.a. hyggelige Petit
France og EU-Parlamentsbygningen
• Besøg i Mainz med
Gutenberg-museet
• Ophold i Cochem
ved Moselfloden
• Smukt beliggende
Rüdesheim

MS Monet
Flodkrydstogtsskibet MS Monet er et komfortabelt 4-stjernet todækkerskib.
Skibet har 78 kahytter fordelt på to dæk. Der er aircondition overalt indvendigt på skibet. Stor lounge med bar, restaurant, reception og hall. Stort soldæk med hvilestole til fri afbenyttelse for alle passagerer. Alle kabiner er med
eget bad & toilet, TV, sikkerhedsboks, telefon, aircondition, 220 volt og WiFi.

• Borgen Thurant i
Alken
• Festlig gallaaften
på skibet
• Drikkevarer ombord på skibet
• Aften med underholdning af skibets
personale
• Tid til at slappe
af, hygge og nyde
komforten på
skibet

Afrejse:
Hjemkomst:
Lø 25.09.21 To 30.09.21

Dage: Pris:
Enev.
6
7.498,- 2.100,-

Tillæg for kahyt på øvre dæk: 800,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse/kahyt på øvre dæk: 2.900,-

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning i Tyskland
• 4 x overnatning på skibet
• 5 x morgenmad
• 4 x aftensmad
• 1 x gallamiddag på skibet

•
•
•
•
•
•

3 x frokost på skibet
1 x velkomstdrink på skibet
Drikkevarer på skibet
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

Valuta: Euro
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FLODKRYDSTOGT RHINEN OG GLETSJER

EKSPRESSEN

7 dage

Frankrig - Tyskland - Schweiz

Smuk landskabsrejse på Rhinen, hvor vi rejser på behageligvis med det komfortable flodkrydstogt skib MS Monet.
Vi sejler gennem 3 lande med mange enestående naturoplevelser. Vi starter i Strasbourg i Frankrig til Breisach i Tyskland og videre til Basel i Schweiz. Turens højdepunkt er en
fantastisk togtur med Glacier express - også kaldet Gletsjer-ekspressen. Fra togets panoramavogne nyder vi udsigten til de maleriske alper gennem Schweiz. Turen er også
kendt som Europas smukkeste togrejse.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til overnatningshotellet i Tyskland, hvor vi får aftensmad ved ankomsten.
2. dag: Strasbourg. Efter morgenmaden fortsætter vi turen til
Frankrig og Strasbourg, hvor flodkrydstogtet starter. Inden vi kører til skibet, tager vi en lille rundtur i Strasbourg. Byen byder på en
charmerende atmosfære, smukke gamle bindingsværkshuse og
EU-Parlamentsbygningen, som vi kører forbi. Efter byrundturen ankommer vi til skibet og bliver indkvarteret i vores kahytter, inden vi
mødes til en velkomstdrink og præsentation af besætningen samt
middag i restauranten. Vi sejler til Breisach i løbet af natten.
3. dag: Breisach. Om morgenen ankommer vi til den charmerende by Breisach, som ligger direkte ved Rhinen. Om formiddagen
går vi en hyggelig lille tur i byen, og har man lyst kan man gå op til
Katedralen i Breisach, som giver en fantastisk udsigt over byen og
Rhinen. Vi vender tilbage til båden og får frokost om bord, mens vi
forlader Breisach og sejler videre til Basel. Denne aften er der gallamiddag ombord på skibet.
4. dag: Gletsjer-ekspressen togtur. En heldagstur, hvor vi kører
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med vores egen bus til Andermatt, hvor vi skal med den verdensberømte og unikke Gletsjer-ekspressen. En togtur på ca. 4 timer
gennem alperne og det meget smukke schweizske landskab. Gletsjer-ekspressen er et af de mest berømte tog i verden, og standarden ombord er markant anderledes end vi er vant til herhjemme.
Mens vi sidder komfortabelt i de bløde sæder og nyder panorama
udsigten, serveres der frokost (drikkevarer er ikke inkluderet). Togturen ender i Coire, og her står vores bus klar til at køre os tilbage til
skibet. Vi får aftensmad på skibet.
5. dag: Basel - Bryggeriet Feldschlösschen. Efter en afslappende morgen er der mulighed for at tage med en tur rundt i Basel. Byen er den tredjestørste by i Schweiz og grænser op til både Tyskland og Frankrig. Rhinen deler Basel op i 2, som er forbundet med
flere broer. Basel har mange seværdigheder og bl.a. byens markedsplads og rådhus er et besøg værd. Efter en god spadseretur i Basel er vi tilbage til frokosten ombord på skibet. Eftermiddagen kan
man bruge til yderligere udforskning af Basel rige kultur- og byliv
på egen hånd. Alternativt kan man deltage i et slotsbesøg på bryggeriet Feldschlösschen, hvor vi får en rundvisning på bryggeriet
og en forklaring om øl brygningens kunst. Besøget afsluttes med
smagsprøver på bryggeriets produkter (Tilkøb: 175,-). Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til skibet. Efter aftensmaden sejler skibet
tilbage mod Strasbourg.
6. dag: Strasbourg. Morgenbuffeten nydes, mens vi sejler det sidste stykke til Strasbourg. Vi får frokost ombord, inden vi om eftermiddagen må tage afsked med skibet og besætningen. Fra Strasbourg kører vi til overnatningshotellet i Tyskland, hvor vi får aftensmad ved ankomsten.
7. dag: Hjemrejse. Vi fortsætter hjemturen med passende pauser
og efter mange dejlige oplevelser ankommer vi til vores hjembyer
først på aftenen.

MS Monet
Flodkrydstogtsskibet MS Monet er et komfortabelt 4-stjernet todækkerskib. Skibet har 78 kahytter fordelt på to dæk. Der er aircondition overalt indvendigt på skibet. Stor lounge med bar, restaurant, reception og hall. Stort soldæk med hvilestole til fri afbenyttelse for
alle passagerer. Alle kabiner er med eget bad & toilet, TV, sikkerhedsboks, telefon, aircondition, 220 volt og WiFi.

Highlights
• Europas smukkest
togtur med Gletsjer-ekspressen
• 4-stjernet flodkrydstogt skib
• Drikkevarer og
alle måltider
inkluderet på
skibet
• Unikke naturoplevelser i Schweiz
• Afslappende
skibsrejse med
soldæk

Afrejse:
Fr 20.08.21

Hjemkomst: Dage:
To 26.08.21
7

Pris:
9.598,-

Enev.
2.800,-

Tillæg for kahyt på øvre dæk: 900,- pr. person
Tillæg for enekahyt på øvre dæk: 3.800,- pr. person
TILKØB: Bryggeri Feldschloesschen: 175,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatninger i Tyskland
• 4 x overnatning på skibet
• 6 x morgenbuffet
• 3 x frokost på skibet
• 1 x frokost på Gletsjerekspressen
• 5 x aftensmad

• 1 x gallamiddag
• Panorama-togtur med Gletsjerekspressen
• Drikkevarer på skibet
• Velkomstdrink
• Alle udflugter (ekskl. entreer)
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro / Schweiziske franc (CHF)
NB! Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen f.eks. pga. vandstanden el. lign.
Der kan være nogle af udflugterne, der ikke egner sig til gangbesværede. Det er altid muligt, at blive på skibet
og nyde faciliteterne. Vi bruger vores egen bus til udflugter på turen.
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SEINEN – FLODKRYDSTOGT

7 dage

Frankrig

Paris • Poissy • Rouen • Honfleur • Etretat
Nu har du muligheden for at opleve en af Frankrigs store
og berømte floder - Seinen - på den attraktive strækning
fra Paris til Normandiet. Vi starter i byernes by Paris og slutter i den skønne by Honfleur i Normandiet. Ombord på det
komfortable flodpassagerskib MS Botticelli får vi nogle dejlige, afslappende dage med nye og spændende oplevelser
hver eneste dag. Undervejs passerer skibet kendte landskaber og byer. Nogle steder går vi på opdagelse i land,
andre steder står vores bus klar til en udflugt. Hver gang
vender vi tilbage til MS Botticelli for at spise, nyde udsigten
fra det store soldæk, hygge eller bare slappe af. Velkommen ombord til dejlige dage med mange oplevelser.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende
pauser til overnatningshotellet i Tyskland. Vi får aftensmad ved
ankomsten.
2. dag: Paris. Vi fortsætter turen til Frankrig og ankommer til den
imponerende storby Paris om eftermiddagen. Inden vi ankommer
til skibet, kører vi en lille tur langs Seinen og ser Notre Dame kirken,
langs Champs-Elysees til Concordepladsen og Triumfbuen. Tæt ved
Eiffeltårnet ligger MS Botticelli klar til at modtage sine gæster. Matroserne bringer bagagen til de reserverede kabiner. Vi mødes til en
velkomstdrink og præsentation af besætningen, inden vi skal nyde
den første middag ombord i restauranten. Fra soldækket er der en
fantastisk udsigt over byen, især når lysene tændes ud på aftenen.
3. dag: Paris - Poissy - Rouen. Tidligt morgen forlader vi Paris og
sejler til Poissy. Der bliver et ophold i Poissy, hvor der er mulighed
for at gå en tur i den hyggelige by eller en tur langs Seinen. Vi får
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frokost ombord inden en afslappende eftermiddag på skibet, hvor
vi undervejs passerer vi bl.a. Mantes La Jolie og de mange smukke
villaer, der ligger ned til Seinen. Aftensmad og hygge på skibet om
aftenen.
4. dag: Rouen - Honfleur. Efter en dejlig morgenmad ombord på
skibet skal vi se nærmere på byen Rouen. Vi går en tur gennem de
charmerende smalle gader til Vieux Marché - pladsen hvor Jeanne
d’Arc i 1431 blev brændt på bålet og videre forbi Notre Dame
katedralen, som er udødeliggjort gennem Claude Monets berømte
malerier af kirkefacaden i forskelligt lys. Rouen er et fantastisk spil
mellem gotikkens pragtbygninger og de normanniske bindingsværkshuse. Mange vil mene, at Rouen er Frankrigs smukkeste
middelalderby - og ikke uden grund. Vi vender tilbage til skibet og
sejler videre til Honfleur. Denne aften ombord står i gallamiddagens
tegn - skibet personale disker op med noget af det bedste fra det
franske køkken.
5. dag: Honfleur - Etretat. Formiddagen bruger vi i Honfleur
med de maleriske gader. Det var herfra maleren Claude Monet
trak sine kunstnervenner til sit lille »paradis« i Giverny for at dyrke
den nye kunstretning, impressionismen. Vi går en tur til det gamle
havneområde, hvorfra mange opdagelsesrejsende tog ud i verden
og grundlagde franske kolonier. Vi besøger også Frankrigs største
trækirke St. Catherine. Tilbage ombord på skibet får vi frokost, inden
vi tager en eftermiddagsudflugt med bus. Vi kører til Etretat, hvor vi
finder de enestående og naturskønne strande og har en flot udsigt
til de imponerende hvide klinter. Nyd tiden i byen med en gåtur ved
stranden eller en calvados på en af de hyggelige cafeer. I aften skal
vi nyde den sidste aftensmad ombord på skibet.
6. dag: Hjemrejse. Efter morgenbuffeten er det tid at tage afsked

med skib og besætning. Vi forlader skibet og sætter kursen mod
overnatningshotellet i Tyskland. Vi får aftensmad ved ankomsten.
7. dag: Hjemkomst. Vi fortsætter hjemturen med passende pauser.
Efter mange oplevelser ankommer vi til vore hjembyer hen på
aftenen.
NB!
Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen f.eks. pga.
vandstanden el. lign.

Der kan være nogle af udflugterne, der ikke egner sig til
gangbesværede. Men det er altid
muligt at blive på skibet og nyde
faciliteterne her.
Vi bruger vores egen bus til udflugter på turen.

Highlights
• Charmerende 		
og maleriske
Honfleur
• Middelalderbyen Rouen, hvor
Jeanne d’Arc blev
brændt på bålet
• Byernes by Paris
• Etretat med de
hvide klinter og
smukke strande

MS Botticelli
Flodkrydstogtskibet MS Botticelli er et flot og moderne skib, som er bygget i år 2004 og renoveret i 2016. Det er et todækkerskib
med plads til 149 passagerer og har 75 kabiner. Skibet har restaurant, bar og stort soldæk med hvilestole til fri afbenyttelse. Alle
kahytter er med eget bad og toilet, tv, sikkerhedsboks, 220 volt, Aircondition og WiFi ombord.

• Dejligt flodkrydstogt skib
• Drikkevarer og
alle måltider inkluderet på skibet
• Unikke naturoplevelser ved Seinen
• Afslappende
skibsrejse med
soldæk

Afrejse:
To 12.08.21

Hjemkomst:
On 18.08.21

Dage:
7

Pris:
7.898,-

Tillæg for enekahyt: 2.100,Tillæg for kahyt på øvre dæk: 700,- pr. person
Tillæg for enekahyt på øvre dæk: 2.800,- pr. person

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatninger i Tyskland
• 4 x overnatning på skibet
• 6 x morgenbuffet
• 3 x frokost
• 5 x aftensmad

•
•
•
•
•
•

1 x gallamiddag
Drikkevarer på skibet
Velkomstdrink
Alle udflugter (ekskl. entreer)
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

Valuta: Euro
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VENEDIG – EFTERÅRSKRYDSTOGT

8 dage

Italien

©CroisiEurope

©Stephane Pfleger

Verona • Venedig • Murano • Burano • Chioggia • Padova • Lagunen
Venedig i oktober… En fantastisk måned at besøge Venedig. Turisterne er færre, byen opleves på en mere rolig
måde, og det er muligt at se den lokale befolkning i deres
hverdag. Der er plads til at nyde en gåtur gennem de
smalle og hyggelige gader, hvor butikkerne byder på de
traditionelle Venedig-masker og farverige souvenirs. Tag
på en gondoltur gennem de charmerende kanaler, som gør
Venedig så unik, at byen i 1987 kom på UNESCO´s liste over
verdens kulturarv.
Vi bor på krydstogtskibet MS Michelangelo, som lægger til
kaj i gåafstand fra Markuspladsen. Derfor er der masser af
muligheder for at gå på opdagelse i Venedig, eller man kan
følges med vores rejseleder rundt i byen.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi gennem Tyskland
med passende pauser, til vi når overnatningshotellet i Midttyskland.
Vi får aftensmad på hotellet, efter vi er blevet indkvarteret.
2. dag: Norditalien. Vi kører videre til et hotel nær Verona, hvor vi
skal overnatte. Hotellet ligger i det berømte vinområde Valpolicella,
og det er muligt at købe nogle gode italienske og lokale vine på
hotellet.
3. dag: Verona - Venedig. Efter morgenmaden kører vi til Verona,
hvor vi skal på en lille byrundtur i den gamle bydel. Vi skal se Julies
berømte balkon og den flotte romerske arenaen, hvor man opfører de berømte friluftsoperaer i dag. Der bliver tid til frokost og en
forfriskning på en af de hyggelige cafeer i byen, inden vi fortsætter
mod Venedig. For at komme til Venedig skal vi over den betydningsfulde bro »Ponte de la Liberta« - broen som forbinder Venedig
med fastlandet og er ca. 4 km lang. Vi bliver indkvarteret på skibet
MS Michelangelo, som står klar med en velkomstdrink, inden vi skal
nyde aftensmaden ombord. Skibet sejler mod Venedig centrum,
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hvor ingen biler har adgang. Her lægger den til, så man allerede
denne aften kan gå en tur i Venedig.
4. dag: Venedig. Formiddagen bruger vi på en byrundtur gennem de smalle stræder i Venedig, hvor vi skal se bl.a. Sukkenes Bro,
Markedspladsen og Rialtobroen. Efter byrundturen vender vi tilbage
til skibet, hvor vi får en dejlig frokost. Om eftermiddagen kan man
følges med rejselederen til Dogepaladset, hvor man går rundt på
egen hånd (entre ca. 20 euro). Dogepaladset trækker lange køer i
sommermånederne, så vil man gerne ind og se Dogepaladset, er
det oplagt på denne efterårsrejse. Man kan også besøge Markuskirken, som ligger ved siden af Dogepaladset eller gå på opdagelse på
egen hånd i den smukke by. Vi vender igen tilbage til skibet og får
aftensmad.
5. dag: Venedig - Murano - Burano. I dag kan man vælge at bruge
dagen i Venedig på det, man har lyst til - evt. gå en tur rundt om
øen eller sejle en tur i gondol i Venedigs mange kanaler. Rejselederen tilbyder en tur med lokal båd til øerne Murano og Burano (Pris
ca. 20 euro). Murano er kendt for sin berømte glaskunst, og flere steder på øen kan man opleve de lokale glaspustere, der holder åbent
og viser deres værksteder. Måske de også viser, hvordan glaspusterne arbejder. Murano ligger en kort sejltur fra Venedig, mens Burano
ligger i den nordlige del af lagunen. Burano minder om Venedig,
men de mange hyggelige fiskehuse på Burano er malet i mange
forskellige farver og er et flot og livligt syn. Frokost og aftensmad på
skibet, hvis man ikke er på opdagelse.
6. dag: Chioggia - Padova. Tidlig formiddag sejler vi fra Venedig, gennem Lagunen til Chioggia - en by i den sydligste del af
den venezianske lagune. Byen er fyldt med kanaler og kaldes for
mini-Venedig. Herfra er det muligt at tilkøbe en udflugt til Padova,
som MS Michelangelo arrangerer (Tilkøb: 375,-). I Padova får vi en
byrundtur i byen, som ligger ved floden Bacchiglione. Bymidten
er præget af gader med søjlegange og smukke pladser, men mest
kendt er Scrovegni Kapellet og Kirken Basilica di San´t Antonio. Efter

©Stephane Pfleger

lidt tid i Padova kører vi tilbage til Venedig og til skibet, hvor der i
aften er gallamiddag ombord. Hvis man vælger at blive på skibet,
er der frokost ombord, og skibet sejler tilbage til Venedig i god tid,
inden der afholdes gallamiddag.

NB!
Der tages forbehold for ændringer i
sejlplanen f.eks. pga. vandstanden
el. lign.

7. dag: Hjemrejse. Vi nyder den sidste morgenbuffet ombord,
inden det er tid til at gå fra borde i Venedig. Bussen holder klar til at
hente os, og hjemrejsen begynder. Vi kører med passende pauser til
overnatningshotellet i Tyskland, hvor der venter os aftensmad ved
ankomsten.

Der kan være nogle af udflugterne,
der ikke egner sig til gangbesværede. Det er altid muligt, at blive på
skibet og nyde faciliteterne.

8. dag: Hjemkomst. Vi kører den sidste strækning mod Danmark
og er hjemme hen på aftenen.

Highlights
• Komfortabelt skib
med god forplejning og højt
serviceniveau
• Bo i det unikke
Venedig
• Besøg på Dogepaladset og
Markus Kirken
• Glasøen Murano
• Burano - den
farverige ø

MS Michelangelo
Flodkrydstogtsskibet MS Michelangelo er et komfortabelt 4-stjernet todækkerskib. Skibet har 78 kahytter fordelt på to dæk. Der
er aircondition overalt indvendigt på skibet. Stor lounge med bar, restaurant, reception og hall. Stort soldæk med hvilestole til fri
afbenyttelse for alle passagerer. Alle kabiner er med eget bad & toilet, TV, sikkerhedsboks, telefon, 220 volt og WiFi.

• Festlig gallaaften
på skibet
• Drikkevarer ombord på skibet
• Tid til at slappe
af, hygge og nyde
• Sejltur gennem
Lagunen fra Venedig til Chioggia

©Stephane Pfleger

Afrejse:
Ti 26.10.21

Hjemkomst:
Ti 02.11.21

©CroisiEurope

Dage: Pris:
8
7.998,-

Enev.
2.200,-

Tillæg for kahyt på øvre dæk: 750,- pr person
Tillæg for enkeltværelse/kahyt på øvre dæk: 2.950,TILKØB: Udflugt til Paduva: 375,-

• Oplev Romeo og
Julies by Verona

©M>ara Comin

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 1 x overnatning ved Verona
• 4 x overnatning på skibet
• 7 x morgenmad
• 6 x aftensmad
• 1 x gallamiddag på skibet

•
•
•
•

3 x frokost på skibet
1 x velkomstdrink på skibet
Drikkevarer på skibet
Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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5 FLODER - FLODKRYDSTOGT

11 dage

Frankrig - Tyskland - Luxembourg

©GNTB og Florian Trykowski

Rhinen • Neckar • Main • Mosel • Saar
Flot flodkrydstogt fra Strasbourg i Frankrig til Remich i
Luxemburg, hvor vi sejler på 5 floder og kan nyde enestående natur og landskab, som vi på behageligvis sejler forbi
med det komfortable flodkrydstogt skib MS Leonardo
da Vinci. Vi sejler gennem tre lande og på fem floder, og
undervejs skal vi besøge mange hyggelige og smukke
byer på ruten. Vi slutter turen med et besøg i hovedstaden
Luxemburg, hvor vi bl.a. skal se den gamle bydel, der hører
til UNESCO’s Verdens arv.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til overnatningshotellet i Tyskland, hvor vi får aftensmad ved ankomsten.
2. dag: Strasbourg. Efter morgenmaden fortsætter vi turen til Frankrig og Strasbourg, hvor flodkrydstogtet starter. Inden vi kører til skibet, tager vi en lille rundtur i Strasbourg. Byen byder på en charmerende atmosfære, smukke gamle bindingsværkshuse og EU-Parlamentsbygningen, som vi kører forbi. Efter byrundturen ankommer vi
til skibet og bliver indkvarteret i vores kahytter, inden vi mødes til en
velkomstdrink og præsentation af besætningen samt middag i restauranten. Vi sejler på Rhinen til Mannheim i løbet af natten.
3. dag: Mannheim - Heidelberg. Fra Mannheim sejler vi videre af
Neckarfloden til Heidelberg. Neckarfloden er en biflod til Rhinen, og
de møder hinanden ved Mannheim. Når vi ankommer til Heidelberg,
er der mulighed for at gå en rundtur i byen, der er kendt af mange
kunstmalere som en af Tysklands mest romantiske byer. Vi skal se
den gamle bykerne, hvor mange af byens seværdigheder er at finde.
Der bliver også tid på egen hånd til at nyde en forfriskning på en de
hyggelige cafeer eller restauranter. Efter aftensmaden ombord kan
man gå en aftentur langs floden.
4. dag: Mainz. Vi nyder den dejlige morgenmad ombord, mens vi
sejler af Neckarfloden tilbage til Mannheim og videre af Rhinen til vi
når Mainz først på eftermiddagen. Efter ankomst til Mainz går vi på
en byrundtur og ser, hvad Mainz har at byde på. Vi går igennem den
centrale del af Mainz med den utrolig charmerende gamle bydel og
ser bl.a. den smukke katedral. Der vil også blive tid til et besøg på
Gutenberg Museet, hvor man får et indblik i bogtrykkerkunsten. Efter
byturen vender vi tilbage til skibet, hvor middagen venter os. Vi sej-
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ler videre af Mainfloden til Frankfurt, som er den største by ved Main.
Main er den vigtigste biflod til Rhinen.
5. dag: Frankfurt - Rüdesheim. Frankfurt er en af Tysklands største
finanshovedbyer. Her ligger bl.a. Europas centralbank, og byen er både moderne med mange højhuse og kulturel med flere historiske seværdigheder i midtbyen. Vi får en lille rundtur i Frankfurt, hvor vi går
forbi Katedralen, den store plads Römerberg med byens flotte rådhus
og videre til Pauls kirke. Der vil også være lidt tid på egen hånd til at
nyde storbyen. Vi vender tilbage til skibet og får frokost, mens vi sejler
tilbage forbi Frankfurt på Main og videre med Rhinen til Rüdesheim.
Vi ankommer til Rüdesheim sidst på eftermiddagen. Her vil der være mulighed for at udforske byen på egen hånd, f.eks. kan man tage
med det lille turisttog rundt i området, smage på egnens vine eller
tage på en spændende rundvisning på Musikkabinettet, som huser
en af de største udstillinger indenfor mekaniske musikinstrumenter.
Alternativt tilbyder vi en tur rundt i byen med rejselederen. Vi mødes
senere til aftensmad ombord på båden, hvorefter der vil være tid til at
gå en tur i den berømte Drosselgasse for de, som har lyst.
6. dag: Koblenz. Vi fortsætter sejladsen gennem den legendarisk
og smukke Rhindal, som siden 2002 har været på UNESCO´s liste
over verdenskulturarv. Denne strækning betegnes som værende den
smukkeste i Tyskland og er kendetegnet af de mange smukke vinmarker, der ligger helt ned til floden. Vi sejler forbi den ene borg efter
den anden, små idylliske landsbyer med gamle bindingsværkshuse
samt romantikkens vartegn - Loreley Klippen. Vi sejler forbi Boppard
og videre til Koblenz, hvor vi får mulighed for at stå af skibet og gå
en tur i Koblenz smukke gamle bydel, eller man gå en tur til Deutsches Eck, hvor Rhinen og Mosel mødes. Efter et lille ophold i Koblenz påbegynder vi sejlturen op af Moselfloden. Vi sejler forbi skønne
landskaber, vinbyer og borge, der ligger smuk i bjergene. Nyd den
afslappende sejltur og det smukke landskab fra skibets soldæk. Vi ankommer til Cochem om aftenen.
7. dag: Cochem. Vi er ankommet til Cochem og efter morgenmaden går vi en byrundtur, hvor vi bl.a. ser St. Martins Kirke, markedspladsen og de smukke gamle velbevarede huse. Måske bliver der tid
til at besøge en af de lokale vinkældre. Om eftermiddagen sejler vi
videre til Trier. Endnu en smuk sejltur på Mosel, hvor vi ombord på
skibet kan nyde en forfriskning inden aftensmaden.

Tysklands ældste by og grundlagt af romerne for over 2000 år siden.
Byen har et væld af historiske seværdigheder bl.a. byporten Porta Nigra, som er det bedst bevarede minde fra romernes tid i Tyskland. Vi
vender tilbage til skibet og får frokost, mens vi begynder sejlturen
til Saarburg. Det første stykke sejler vi på Mosel, inden vi sejler med
floden Saar og ankommer til Saarburg om eftermiddagen. Resten af
dagen nydes i den charmerende by Saarburg, hvor man kan gå en
lille tur og se byens kirker og vandfaldet, som ligger i byens centrum
og har et fald på ca. 20 meter. I aften er der underholdning på skibet.
9. dag: Remich - Luxembourg. I dag sejler vi tilbage til Moselfloden og sejler til Remich i Luxembourg, hvorfra vi skal på udflugt med
bussen til hovedstaden i Luxemburg, som bærer samme navn. Hovedstaden er et flot mix af kultur, arkitektur, storby, monumenter
samt en smuk natur, da byen er højt beliggende med en flot udsigt
til landskabet og floderne Alzette og Pétrusse. Vi går en tur rundt i
byen og skal bl.a. se den gamle bydel, som hører til UNESCO verdens
arv. Her er flere store seværdigheder som den gotiske katedral Notre Dame og Grand Ducal Palace, der er residens for storhertugen af
Luxembourg. Bussen kører os tilbage til skibet, så vi kan nå at klæde
om til aftenens gallamiddag i skibets restaurant.

10. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden, forlader vi skibet i Remich
og kører mod vores overnatnings hotel i Tyskland. Vi får aftensmad
ved ankomsten til hotellet.
11. dag: Hjemkomst. Vi fortsætter det sidste stykke gennem Tyskland og er hjemme i vores hjembyer først på aftenen, efter mange
gode oplevelser.
NB!
Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen f.eks. pga. vandstanden el. lign.
Der kan være nogle af udflugterne, der ikke egner sig til gangbesværede. Men det er altid muligt, at blive på skibet og nyde
faciliteterne her.
Vi bruger vores egen bus
til udflugter på turen.

Highlights
• 4-stjernet flodkrydstogtskib

MS Leonardo De Vinci
Flodkrydstogtsskibet MS Leonardo Da Vinci er et komfortabelt 4-stjernet todækkerskib med 72 kabiner. Der er aircondition
overalt indvendigt på skibet. Stor lounge med bar, restaurant, reception og hall. Soldæk med hvilestole til fri afbenyttelse for alle
passagerer. Alle kabiner er med eget bad & toilet, TV, sikkerhedsboks, telefon, 220 volt og WiFi.

• Drikkevarer og alle
måltider inkluderet
på skibet
• Unikke naturoplevelser på 5 floder
• Afslappende skibsrejse med soldæk
• Besøg i mange
hyggelige byer
• Udflugt til
hovedstaden
Luxembourg

Afrejse:
Hjemkomst:
Ma 23.08.21 To 02.09.21

Dage: Pris:
Enev.
11
13.898,- 3.950,-

Tillæg for kahyt på øvre dæk: 1.400,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse/kahyt på øvre dæk: 5.200,Valuta: Euro

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 8 x overnatning på skibet
• 10 x morgenbuffet
• 7 x frokost på skibet
• 9 x aftensmad
• 1 x gallamiddag

•
•
•
•
•
•

1 x underholdning på skibet
Drikkevarer på skibet
Velkomstdrink
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

8. dag: Trier - Saarburg. Formiddagen bruger vi i byen Trier, som er
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KYSTRUTEN - NORGES VESTKYST – KRYDSTOGT

13 dage

Norge

Oslo • Bergen • Ålesund • Trondheim • Lofoten • Tromsø • Nordkap • Kirkenes
Tag med på efterårskrydstogt langs den majestætiske norske kyst fra Bergen til Kirkenes og retur til Trondhjem. Vi
sejler tæt på kysten og ind i fjordene langs Norges uendeligt smukke kyst. En rejse fyldt med oplevelser, god komfort ombord på skibet og et væld af udflugter. Ruten er udpeget til verdens smukkeste sørejse. Vi har tilrettelagt nogle udflugter på forhånd og yderligere kan tilkøbes ombord
på skibet. Rejsen til krydstogtskibet foregår med tog fra Oslo til Bergen – en strækning som er blevet udnævnt til en af
de smukkeste togruter i verden af Lonely Planet. Krydstogtet ender i Trondheim, hvorfra toget tager os retur til Oslo.
Igen en imponerende togrejse, hvor vi i ro og mag lader den
storslået natur passere forbi.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse – Oslo. Efter tidlig opsamling kører vi til Hirtshals,
hvor vi skal sejle mod Langesund kl. 09.00. Ved ankomsten kører
vi direkte til Oslo, hvor vi bruger lidt tid i centrum af byen, inden vi
tjekker ind på hotellet. Vi ser bl.a. hovedgaden Karl Johans Gate og
operahuset med den flotte arkitektur. Aftensmad på hotellet. Da
hotellet ligger centralt er det muligt at opleve lidt mere af Oslo på
egen hånd efter middagen.
2. dag: Oslo – Bergen. Efter en god nats søvn og en tidlig morgenmad bliver vores bagage afhentet og fragtet til skibet i Bergen.
Vi går sammen en morgentur til togstationen, som ligger ca. 250 m
fra hotellet. Toget afgår fra Oslo kl. 08.11 og har ankomst i Bergen
kl. 14.52. Vi får en madpakke udleveret undervejs. På den smukke
togrejse passerer vi hen over Hardangervidda, som er Nordeuropas højest beliggende fjeldplateau. Efter ankomsten til Bergen
bevæger vi os ud i byen. Vi tager en fælles byrundtur i det central
Bergen omkring fisketorvet og det kendte havneområde Bryggen.
Sidst på eftermiddagen går vi sammen til færgelejet, hvor vi får
tildelt vores kahytter. Aftensmad ombord. Skibet sejler fra Bergen
kl. 21.30.
3. dag: Ålesund. I dag har vi tid til at nyde forholdene ombord,
mens vi sejler nordpå. Høje fjelde, små øer og imponerede naturlandskaber glider forbi os. Om aftenen lægger skibet til i Ålesund,
som er en billedskøn by fordelt på flere små øer. Rejselederen tilby-
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der en byrundtur til fods, hvor man får et godt indtryk af byen og
den tilhørende historie.
4. dag: Trondheim. Om formiddagen ankommer vi til Trondheim,
hvor rejselederen igen tilbyder en byrundtur. Vi ser bl.a. den kongelige residens Stiftsgården, den flotte gamle bro over til Bakkelandet
og naturligvis den berømte Nidaros domkirken (entre ca. NOK 120).
Herefter tilbage til skibet til frokost og videre sejltur mod nord.
5. dag: Polarcirklen – Lofoten. Vi nyder morgenen og formiddagen ombord, imens vi stille og roligt krydser polarcirklen og rejser
ind i det arktiske rige. Denne dag får vi naturligvis besøg af Kong
Neptun. Vi lægger til i Bodø i et par timer med mulighed for en lille
byrundtur og det første kig på Lofotens høje tinder.
6. dag: Tromsø. Vi fortsætter mod nord igennem smalle fjorde og udkig til høje fjelde. Efter frokost ankommer vi til Tromsø – den arktiske
hovedstad. Du kan følge med rejselederen på en rundtur i byen. Det
lokale museum fortæller om byens rolle som udgangspunkt for mange ekspeditioner til Arktis. Du kan også besøge akvariet Polaria (entre
ca. NOK 200) og lære mere om livet i havet omkring Nordnorge
7. dag: Nordkap. I dag er vi nået til en af rejsens højdepunkter –
Nordkap plateauet. Her langt mod nord rejser Nordkap plateauet
sig 307 m op fra ishavet. Vi tager med på eftermiddagsudflugten til
Europas nordkant til helt unikke oplevelser. På Nordkap besøger vi
Nordkaphallen med restaurant, butik og filmvisning m.m.
8. dag: Kirkenes. Straks efter morgenmaden ankommer vi til Kirkenes – det østligste punkt på rejsen. Vi er meget tæt på den russiske
grænse og derfor står bl.a. vejskilte både på norsk og russisk. Udflugten i dag går til den russiske grænse med flere historiske stop undervejs. Få indblik i historien og det nære naboskab.
9. dag: Tromsø. I dag går turen sydpå igen og tidlig morgen runder
vi Nordkap. Vi nyder dagen ombord og nyder det afvekslende landskab i polarlandet. Lige før midnat ankommer vi i Tromsø, hvor vi har
bestilt billetter til midnatskoncert i Ishavskatedralen. Hør traditionsrigt musik i flotte omgivelser. En unik oplevelse.

idylliske Lofoten og har et par timer i Svolvær. Er vejret godt, sejler vi
ind i den lille Trollfjord på vejen dertil. I Svolvær tilbyder rejselederen
en gåtur i byen, hvis tiden er til det. Svolvær er Lofotens største by.

13. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører
mod Langesund, hvor vi har afgang kl. 14.30 med Fjordline. Efter ankomst i Hirtshals kører vi mod vores opsamlingssteder.

11. dag: Det norske lakseeventyr. Om eftermiddagen lægger skibet til i Brønnøysund, hvor vi tager på besøg på et lakseopdræt. Den
norske kyst har de optimale forhold for opdræt af laks, og vi bliver
meget klogere på erhvervet.

Der kan ombord på Havila’s skib tilkøbes ekstra udflugter for egen regning og på egen hånd.

12. dag: Trondheim – Oslo. Vi er tidligt oppe og forlader skibet kl.
06.30, hvor vi bliver hentet af en bus, som kører os til banegården.
Afgang med tog mod Oslo kl. 08.25-15.13. Undervejs nyder vi en
madpakke. Igen kan vi læne os tilbage og nyde udsigten samt mindes de forrige dages oplevelser. Ved ankomst til Oslo går vi til hotellet. Aftensmad på hotellet.

Se Havilas dagsprogram samt samlede udflugtsprogram her: https://havilavoyages.com/nb/reiser/rundreise/

• 11 dage langs den
norske vestkyst til
Nordkap
• Oplev en af de
smukkeste togruter
i verden
• Helpension ombord
på skibet

Hotellet ligger centralt i Oslo i gåafstand til butiksstrøget Karl
Johans Gata og togstationen. Et moderne hotel med lobbybar,
fitnessrum og gratis WiFi. Alle værelser har eget bad og toilet.

Scandic Oslo City
Europarådet Plass 1
0154 Oslo
Tlf. +47 23104200

Highlights

• Kryds den nordlige
Polarcirkel
• Unik oplevelse at
stå på Nordkap
• Besøg ved den
russiske grænse

MS Havila Capella
Et helt nyt mindre krydstogtskib bygget i 2020 med tanke på miljø og
bæredygtighed. Skibet har plads til 640 passagerer. Interiøret er inspireret af
den norske natur. Skibet har to restauranter og en café med fokus på lokale
specialiteter. Desuden er der panoramabar, udendørs jacuzzi, sauna og
fitnessrum. Alle dobbeltkahytter ligger udvendigt på skibet og har eget bad
og toilet. Alle enkeltkahytter er indvendige med eget bad og toilet.

Afrejse:
Hjemkomst:
Lø 25.09.21 To 07.10.21

Dage: Pris:
13
26.598,-

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke
kontanter. Kun betalingskort.
Valuta: NOK

Enev.
4.500,-

• Midnatskoncert i
Ishavskatedralen i
Tromsø
• Gode muligheder
for at se Nordlys
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Oslo
• 10 x overnatning på skib
• 12 x morgenmad
• 12 x aftensmad
• 8 x frokost
• 2 x frokost-madpakke
• 2 x bagagetransport
• Færge DK-Norge t/r
• Bustransfer DK-Oslo

• Tog Oslo-Bergen
• Tog Trondheim-Oslo
• Transfer Trondheim havn – Trondheim
banegård
• Udflugt til Nordkap plateauet
• Udflugt til den russiske grænse
• Midnatskoncert i Ishavskatedralen i
Tromsø
• Udflugt til lakseopdræt
• Dansk rejseleder

10. dag: Lofoten. Vi fortsætter mod syd, og til aften ankommer vi til
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BORNHOLM – SANDVIG

DANFOSS UNIVERSE

4 / 5 / 6 dage

Danmark

Danmark

Bornholm er en endeløs række af oplevelsesmuligheder.
Øens isolerede beliggenhed, enestående natur og dyreliv
giver en følelse af ro og idyl, som har en afsmittende virkning på øens mange gæster. Man finder lidt af det, man
i øvrigt kan opleve på en rundrejse gennem hele Nordeuropa: klipper, sandstrande, agerland, skov, højlyng, klippeløkker, moser, småsøer og de smukkeste sprækkedale.
Alt i miniformat. Overskueligt og indbydende.

PROGRAM:
Udrejse: Efter endt opsamling går turen ned gennem Jylland og
over Fyn, hvorfra vi kører over Storebæltsbroen til Sjælland. Efter et
par timers kørsel på Sjælland kører vi over Øresundsbroen. Vi kører
direkte ned til Ystad. Her venter der os en times sejlads, før vi kan
køre i land på Bornholm.
Bornholms nordspids og vestkyst: Efter morgenmaden skal vi bl.a.
se Bornholms nordspids, hvor vi skal rundt i Hammerområdet. Vi gør
ophold ved ruinen Hammershus, som er Danmarks største mid
delalderborg. Derefter kører vi langs vestkysten til Vang, Teglkås, og
Helligpeder til Hasle - hvorfra vi fortsætter ned til Rønne, for til sidst at
køre over øen til Klemensker og videre tilbage til Allinge og Sandvig.
Bornholms østkyst: Vi kører ned langs østkysten til Tejn, Helligdoms
klipperne og Gudhjem. Vi skal selvfølgelig smage de berømte røgede
Hotel Pepita
Langebjergvej 1
3770 Allinge
Tlf.: 56 48 04 51

Afrejse:
Ma 17.05.21
Sø 20.06.21
On 07.07.21
On 28.07.21
Ma 23.08.21
Ma 13.09.21
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sild. Vi fortsætter videre til Østerlars, hvor vi skal se øens største rund
kirke. Derefter går turen gennem det smukke landskab tilbage nordpå
til hotellet. Vi får mulighed for at besøge Moseløkke Stenbrud, pris ca.
80,-.
Det sydlige Bornholm: Denne dag kører vi bl.a. til Danmarks østligste
by, Svaneke. Her får vi tid at se os omkring, før vi fortsætter ned gennem Neksø og videre til øens sydligste spids, Dueodde, hvor vi skal
nyde de flotte hvide sandstrande. Vi kører op gennem Almindingen til
Rytterknægten, hvor vi gør et ophold.
Christiansø: For de der har lyst, vil der
være mulighed for en sejltur til Christi
ansø, hvis vejret tillader det (pris ca.
260,-).
Hjemrejse: I dag går turen hjemover.
Vi sejler fra Rønne til Ystad og kører
op gennem Sverige. Videre over
Øresundsbroen til Sjælland og Storebæltsbroen. Vi er hjemme først på
aftenen – afhængig af færgetiderne.
HUSK! P.g.a. grænsekontrol til/fra
Sverige skal der medbringes legitimation

Dejligt hyggeligt og familievenligt hotel med et roligt og afslappende miljø. Gæstfrihed, hygge og samvær samt god service kendetegner dette hotel,
beliggende tæt på vandet i den smukkeste del af Bornholm nemlig Sandvig.
Dejlig restaurant med havudsigt, hvor der serveres lækker morgenmadsbuffet og aftenmad. Fin gårdhave og hyggelig opholdsstue samt WiFi. Ingen
elevator men flere af værelserne ligger i stueetagen med ingen eller kun få
trapper. Alle værelser har bad/wc, TV og sikkerheds boks.

Hjemkomst:
To 20.05.21
Fr 25.06.21
Sø 11.07.21
Sø 01.08.21
Fr 27.08.21
Lø 18.09.21

2 dage

Dage:
4
6
5
5
5
6

Pris:
3.398,4.998,4.298,4.298,4.298,4.998,-

Enev.:
450,750,600,600,600,750,-

Prisen inkluderer:
• 3/4/5 x overnatning
• 3/4/5 x morgenbuffet
• 3/4/5 x aftenmad
• Drikkevarer til aftensmaden, øl,
vin, vand (18.30 – 21.00)

•
•
•
•

• Se glaspusteri med
dansk kunsthåndværk

Tag med Hanstholm Rejser på en miniferie til Danfoss
Universe i Sønderjylland. Et spændende oplevelsescenter
for både store og små, som har til formål at begejstre børn
og unge for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.
Danfoss Universe byder på store legeområder både ude
og inde. Med et væld af aktiviteter og oplevelser som bl.a.
5D biograf, trampoliner, trofæjagt, klatring, virtual coaster,
robot og science show, design din egen raket og meget
meget mere. Vi bor på hotel i Nordborg på Als, blot 5 minutters kørsel fra Danfoss Universe.

• Oplev Moseløkke
Stenbrud

PROGRAM:

Highlights
• Rundtur på hele
Bornholm
• Hotel på smukke
Nordbornholm

• Besøg		
Hammershus
• Danmarks største
rundkirke
• Se de fine hvide
strande på
Sydbornholm
• Mulighed for tur til
Christiansø

Færge Bornholm – Ystad t/r
Alle nævnte udflugter eksl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

1. dag: Efter endt opsamling holder vi en pause, hvor vi får en kop
kaffe og et rundstykke. Herfra kører vi direkte videre til Danfoss Universe i Nordborg på Als, hvor vi ankommer sidst på formiddagen.

Hjemkomst: Dage: Pris:
Ti 06.07.21
2
1.898,Ti 27.07.21
2
1.898,-

2.dag: Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører igen til
Danfoss Universe. Her bliver der mere tid til, at opleve endnu mere
af Universet, ynglings aktiviteterne eller prøve noget af det, som
I måske ikke nåede første dag. Først på eftermiddagen mødes vi
igen ved bussen. Vi kører til den dansk/tyske grænse, hvor der vil
være tid til lidt grænsehandel, inden vi sætter kursen nordpå til
vores hjembyer. Forventet hjemkomst først på aftenen.

HUSK: PAS

Highlights
• 2 dages entre til
Danfoss Universe

Hotel beliggende i udkanten af Nordborg, blot 5 minutters
kørsel fra Danfoss Universe. Indkvartering sker i dobbeltværelser (med almindelig senge) og familieværelser med plads
til op til 5 personer (med 3 almindelige senge og sovesofa
til 2 personer). Hotellet har opholdsområde med bar og
med mulighed for at spille billard og bordfodbold.

Hotel Nørherredhus ***
Mads Clausens Vej 101
6430 Nordborg
Tlf: 74 45 01 11

Afrejse:
Ma 05.07.21
Ma 26.07.21

Her har vi hele eftermiddagen fri til på egen hånd at opleve det
spændende univers. Sidst på eftermiddagen, når Danfoss Universe
lukker, mødes vi igen ved bussen og kører til hotellet i Nordborg.
Her får vi tildelt vores værelser og nyder en aftensmad på hotellet.

Enev.:
450,450,-

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning
• 1 x morgenmad
• 1 x aftensmad

• Indkøbstur til
grænsen
• Oplevelser for
både børn og
voksne

• 2-dages entre til Danfoss Universe
• Kørsel i 4-stjernet bus

Børn 0-4 år kr. 898,Børn 5-15 år kr. 1.598,-
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FANØ – SILD – RØMØ

NORDSJÆLLAND

3 dage

Danmark

4 dage

Danmark

Nordsjælland kaldes også for Kongernes Nordsjælland. Det
er her, du finder Københavns grønne forhave, de smukke
slotte, de store skove og søerne. Næsten ubemærket glider
storbyen over i den »danske riviera« med ca. 50 km kyststrækning, udsigter over Øresund, flotte palæer og stemningsfyldte lystbådehavne.
Tag med på en dejlig 3-dages tur til to af de danske vadehavsøer og få den tyske ø Sild med i oplevelsen. De to
danske øer er en del af Nationalpark Vadehavet, som blev
udpeget i 2008. Imellem de store øer ligger de fascinerende sandbanker. Vi oplever den eksklusive ø Sild med klitter,
marsk, hede og lange fine sandstrande - en anderledes
oplevelse. Vi sætter bussen på biltoget fra Sild til det tyske
fastland og får denne specielle oplevelse med.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse - Fanø. Efter endt opsamling kører vi til Esbjerg,
hvorfra vi sejler med færgen til Fanø. Efter ankomsten hertil kører vi
en rundtur på øen og stopper flere spændende steder undervejs.
Øen bærer stadig præg af at have været center for skibsfart og
fiskeri. I både Nordby og Sønderho er der stadig mange fine velbevarede skipperhuse. Sidst på eftermiddagen kører vi til Tønder, hvor
vi bliver indkvarteret på hotellet og får aftensmad.
2. dag: Sild. Efter morgenmaden kører vi til Havneby på Rømø,
hvorfra vi skal sejle med Rømø-Sild færgen. Vi får en let frokost ombord, mens vi sejler gennem det smukke Vadehav. Når vi kommer
til den tyske ø Sild/Sylt får vi en dejlig rundtur med bussen og på
gåben med en lokal guide. Vi ser bl.a. Keitum - den gamle friserby
med mange flotte stråtækte huse og en flot udsigt over Vadehavet.
Der bliver også mulighed for at gå en tur på egen hånd i hovedbyen på øen, nemlig Westerland. Her er en dejlig strandpromenade

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

Afrejse:
On 26.05.21
On 16.06.21
Ma 26.07.21
Fr 13.08.21
Fr 24.09.21
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Hjemkomst:
Fr 28.05.21
Fr 18.06.21
On 28.07.21
Sø 15.08.21
Sø 26.09.21

og strøg med masser af butikker og gadecafeer. Vi forlader øen og
kommer med biltoget fra Westerland over dæmningen til Niebüll,
hvilket er en helt speciel oplevelse. Vi slutter dagen med at køre
over den dansk/tyske grænse, hvor der vil være mulighed for lidt
indkøb, inden vi kører til hotellet, hvor vi får aftensmad.
3. dag: Rømø - Hjemrejse. Vi starter dagen med at køre til Rømø
via den 9 km lange dæmning. Vi kører en rundtur på øen – bl.a.
skal vi besøge den specielle Kirkeby Kirke, som har 7 kirkeskibe, der
vidner om den store betydning søfarten har haft for øen, og hattekroge der fortæller os om den rigdom, der var på øen i forbindelse
med hval- og sælfangsten i ishavet. Vi får mulighed for at besøge
det spændende museum, Kommandørgården (entre ca. 50,-),
hvor stuehuset er fuldt møbleret som i 1700-tallet og med vægge
udsmykket med tidstypiske hollandske
fliser. I laden kommer man tæt på et
kæmpeskelet af en kaskelothval, der
Highlights
strandede på Rømø i 1996. Efter besø• Rundtur på Fanø
get på Rømø, hvor vi også har haft tid
til de største
til frokost, kører vi hjemover via Rømø
seværdigheder
dæmningen.
• Oplev den 9 km
lange dæmning til
HUSK : På den tyske ø Sild kan man
Rømø
kun bruge euro.
Man kan ikke bruge Visakort.
• Se Rømø`s fine
sandstrande

HUSK: PAS

• Sejltur gennem
Vadehavet til Sild
inkl. frokost

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

Dage:
3
3
3
3
3

Pris:
2.698,2.698,2.798,2.898,2.898,-

Enev.:
400,400,400,400,500,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• Færge til Fanø
• Færgebillet Rømø-Sild

•
•
•
•
•
•

• Guidet tur på Sild
med lokal guide
• Spændende tur
med bus ombord
på biltoget

Togbillet Westerland-Niebûll
1 x frokost på færgen Rømø-Sild
Lokal guide på Sild
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjerner bus

PROGRAM:
1. dag: Udrejse - Roskilde Domkirke - Frederiksborg Slot: Efter
endt opsamling går turen ned gennem Jylland og over Fyn, hvorfra vi kører over Storebæltsbroen til Sjælland. Vi kører mod Roskilde,
hvor vi holder en lille pause ved Domkirken (entre ca. 60,-). Her kan
vi se kirken, hvor de danske konger er begravet og/eller gå en tur i
byen. Herfra fortsætter vi nordpå til Hillerød for at besøge Frederiksborg Slot - nordens største renæssanceanlæg - som rummer 500
års Danmarks historie. Der bliver tid på egen hånd til at besøge slottet, slotskirken (entre ca. 75,-) og/eller slotshaven, måske spadsere
en tur langs søen - alt efter ønske. Dagen slutter på hotellet i Holte,
hvor vi bliver indkvarteret på vores værelser og får aftensmad.
Fredensborg Slot - Kronborg Slot - Louisiana: Vi kører en tur til Fredensborg, hvor vi kan se det smukke Fredensborg Slot udefra og give os tid til at gå en tur i slotshaverne. Fredensborg Slot er kendt som
det sted, hvor der bliver afholdt større kongelige familiebegivenheder og fester. Det er også her i Kancellihuset, at Kronprinsparret har
boet. Derefter kører vi til Helsingør, hvor der bliver mulighed for at se
Kronborg Slot (entre ca. 140,-), som ligger på det smalleste næs mellem Sveriges og Danmarks kyster. Renæssanceslottet lyser op med sine spir, tårne, søjler, sandsten og kobbertage. Slottet er kendt verden
over fra Shakespeares Hamlet samt den sovende Holger Danske. I stedet for Kronborg Slot kan man besøge museet for søfart (entre ca.
120,-). På vejen tilbage til hotellet stopper vi i Humlebæk, hvor vi besøger det spændende museum Louisiana. Museet udstiller hovedsageligt moderne kunst og er et sjovt og interessant besøg - også selvComwell Hotel Holte****
Kongevejen 495A
2840 Holte
Tlf.: 45 47 74 00

Afrejse:
To 03.06.21
Ma 19.07.21
Ma 02.08.21
Lø 04.09.21
Ma 18.10.21
To 02.12.21

Hjemkomst:
Sø 06.06.21
To 22.07.21
To 05.08.21
Ti 07.09.21
To 21.10.21
Sø 05.12.21

om man ikke er specielt interesseret i moderne kunst (entre ca. 130,-).
Desuden har museet en enestående beliggenhed med et storslået
panoramaudsigt over Øresund. Sidst på eftermiddagen kører vi langs
kysten tilbage til hotellet og får aftensmad.
Strandvejen - Rungstedlund - Bakken: Efter morgenmaden kører vi en flot tur op langs Strandvejen også kaldet »Guldkysten«. Undervejs får vi mulighed for at besøge Rungstedlund - Karen Blixens
barndomshjem, hvor vi kan se museet og nyde de dejlige omgivelser (entre ca. 100,-). Vi fortsætter til Bakken og oplever stemningen
i den gamle forlystelsespark. Her er masser af underholdning og restauranter, hvor man kan nyde en frokost eller en kop eftermiddagskaffe. Bakken er flot Halloween-/efterårspyntet på turen i oktober og på turen i december er temaet jul. Nyd også en gåtur i Dyrehavens skønne og hyggelige natur, som ligger omkring Bakken, inden vi kører tilbage til hotellet og får aftensmad.
4. dag: København - Hjemrejse. Efter morgenmaden siger vi på
gensyn til hotellet for denne gang. Vi kører mod København, hvor vi
får en rundtur og tid på egen hånd,
inden vi igen kører via StorebæltsHighlights
broen og Lillebæltsbroen til Jylland.
Vi regner med at være hjemme først
• Fredensborg Slot
på aftenen.
• Rundtur i
Juletur: På julerejsen den 2/12 vil der
være en masse julestemning, bl.a.
er slotsgården på Kronborg slot flot
pyntet med juletræer og glimtende
julelys. På Bakken har julen også fundet vej, og her er der julemarked, juleboder, julemand, rensdyr og masser af julestemning. Oplev også København med julelys, når vi kører en
rundtur i byen.

Moderne og hyggeligt 4-stjernet hotel, som ligger i dejlige omgivelser. Hotellet har en terrasse, hvor man kan nyde en forfriskning
om sommeren og en bar med pejs, hvor aftenen kan nydes efter en
god udflugtsdag. Nyd den store morgenmadsbuffet og aftensmad
i hotellets egen restaurant. Hotellet har trapper og ingen elevator,
men der kan ønskes værelse i hovedbygningen hvis man er gangbesværet. Værelserne er alle med eget bad, toilet, TV og gratis WiFi

Dage:
4
4
4
4
4
4

Pris:
3.498,3.498,3.498,3.498,3.498,3.498,-

Enev.:
700,700,700,700,700,700,-

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 3 x aftensmad
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer

København

• Kronborg Slot
• Frederiksborg Slot
• Karen Blixens
Museum på
Rungstedlund
• Louisiana Museum i Humlebæk
• Verdens ældste
forlystelspark
»Bakken«
i Dyrhaven
• Roskilde
Domkirke
• Dejligt hotel
i hyggelige
omgivelser

• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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SAMSØ

SORT SOL I TØNDERMARSKEN

2 dage

2 / 3 dage

Danmark

Danmark

En dejlig tur til Samsø, hvor du kommer ind til Danmarks
midtpunkt, midt i det sydvestlige Kattegat, hvor solen skinner længere end andre steder i landet. Her er vi lige langt
fra Jylland, Fyn, og Sjælland. Samsø er et stykke af Danmark i miniformat med vilde, stejle bakker, øde hedestrækninger, skov og engdrag. Her er også frugtbare landbrugsarealer samt badestrande og hyggelige landsbyer. Samsø
har et areal på 114km2. Man kan ikke undgå at blive begejstret efter et besøg på øen.

PROGRAM:
1. dag: Efter endt opsamling går turen mod Hov, hvorfra vi skal sejle til Sælvig på Samsø. Ombord på færgen får vi en let frokost, inden vi ankommer til Samsø. På Samsø vil vi allerede ved ankomsten se den nordlige del af Samsø. Vi vil bl.a. besøge Nordby, hvor
der bliver lidt tid på egen hånd til at gå og se på de smukke gam-

le huse, gadekæret, byen klokketårn og de små butikker. Byen blev
i 1990 kåret som Danmarks bedst bevarede landsby, hvilket man efter en gåtur ved gadekæret og i de små gader har forståelse for. Vi
skal også til Ballebjerg og Issehoved. Efter turen rundt på den nordlige del af øen bliver vi sidst på eftermiddagen indkvarteret på hotellet midt på Samsø i Tranebjerg. Vi får aftensmad på hotellet.
2. dag: Efter morgenmaden tager vi på udflugt på den sydlige del
af Samsø. Bl.a. skal vi til Ballen, hvis havn har haft stor betydning
som fragt og fiskerihavn, men nu er en velbesøgt sejlerhavn. Om
sommeren er der en spændende atmosfære og masser af liv på
havnen. Vi kører forbi Brattingborg Slot, som er opført i 1870 og videre igennem Brattingborg skov, som er en spændende og meget afvekslende skov. Vi skal også til Kolby Kås. På vejen mellem Kolby Kås og Kolby ligger Samsøs eneste hollandske mølle, Kolby Mølle. Midt på eftermiddagen skal vi sejle tilbage fra Sælvig til Hov, således vi er hjemme hen på aftenen.

Highlights
• 2 dage på dejlige
Samsø

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
stankelbens- og gåsebillelarver, som findes i store mængder i fugtige græsmarker.

PROGRAM:
1. dag: Ribe - Tønder - Sort Sol. 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 domkirke. 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.
På 3-dages turen: Tønder – Højer – Sort Sol. Vi har på 3-dages turen mere tid til at se os omkring i Tønder. Desuden skal vi se, hvor
Guldhornene er fundet. Vi besøger også Højer Sluser, hvor vi kan gå
en tur på dæmningen og se vandstandspælen i vadehavet. Vi kører
et lille stykke op langs kysten og ind i landet via Bredebro til Løgumkloster. Her i den hyggelige lille by holder vi en pause, hvor vi bl.a. kan

besøge den smukke gamle Klosterkirke, der er bygget sammen med
klosteret. Det er muligt at gå en tur i haven omkring disse gamle flotte bygninger. Som noget ekstra på 3-dages turen har vi tid til endnu
en ”Sort Sol”. Vi kører før aftensmaden ud i marsken og finder stærenes overnatningssted. Aftensmad på hotellet.
Tønder – Møgeltønder - Hjemrejse: Vi bor i Tønder og vil bruge formiddagen i byen. Her er der mulighed for at besøge gågaden, 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. Wegners berømte stole. Inden hjemturen starter kører vi et smut til 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.

Highlights

Der bliver mulighed for grænsehandel i forbindelse med besøget i marsken, så derfor husk PAS.
Husk også kikkert, varmt tøj, evt.
gummistøvler og siddeunderlag

Flinchs Hotel
Langgade 23
8305 Tranebjerg
Tlf.: 86 59 17 22

Afrejse:
To 27.05.21
To 03.06.21
Ma 28.06.21
To 02.09.21
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Hotellet ligger i Samsøs største by, Tranebjerg. Byen rummer et aktivt handelsliv og mange velassorterede forretninger. Hotellets traditioner går tilbage til slutningen af 1800-tallet. Flinchs Hotel kombinerer god, gammeldags hygge med lyse indbydende omgivelser i moderne miljø. Alle værelser har
eget bad og toilet. Lige bag hotellet ligger Møllebakken, et dejligt grønt område hvorfra der er en
pragtfuld udsigt over store dele af øen.

Hjemkomst:
Fr 28.05.21
Fr 04.06.21
Ti 29.07.21
Fr 03.09.21

Dage:
2
2
2
2

Pris:
1.798,1.798,1.798,1.798,-

Enev.:
400,400,400,400,-

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning på Samsø
• 1 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad
• Færge Hov-Sælvig t/r

• Ø-kultur & hygge
• Hotel i Tranebjerg
på Samsø

• 1 x frokost inkl. 1 drikkevare på færgen
på udturen
• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

• Tid i Ribe
• Møgeltønde  med
en af Europas
smukkeste
landsbygader

• Rundtur på hele
øen
• Stråtækte huse &
bonderoser

• Oplev naturfænomenet sort sol
med lokalt kendt
”stæremand” som
guide i marsken

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

Afrejse:
Hjemkomst:
Ma 27.09.21 Ti 28.09.21
Fr 01.10.21 Sø 03.10.21

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

Dage: Pris:
Enev.:
2
1.698,- 350,3
2.598,- 600,-

Prisen inkluderer:
• 1/2 x overnatning i Tønder
• 1/2 x morgenbuffet
• 1/2 x aftensmad
• Lokalt kendt ”stæremand” på
marsktur.

• Besøg i den gamle
Klosterby, Løgumkloster
• Ophold ved Højer
Sluser

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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SYDFYN

SYDHAVSØERNE – FALSTER

3 dage

Danmark

Danmark

Tag afsted fra hverdagen og oplev de danske sydhavsøer. Lolland og Falster giver alle muligheder for at nyde livet
- skøn natur, spændende kulturoplevelser, hyggelige købstæder, god mad og ikke mindst afslappende hotelophold.
Vi sejler fra Langeland til Lolland på udturen og kører via
Storstrømsbroen og Storebælt på hjemturen.

PROGRAM:
Sydfyn er af mange udnævnt til Fyns smukkeste område med Faaborg som porten til det Sydfynske øhav. Vi skal bo
i den historiske by Faaborg med de smalle brostensbelagte
gader og velbevarede købmandsgård og byens vartegn,
klokketårnet. Byen er en af Danmarks ældste købstæder.
Rejsen byder også på udflugter i øhavet ved Sydfyn med
sejltur til Skarø og en sejltur med det gamle veteranskib MS
Helge ud fra Svendborg.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse - Kongsdal: Efter endt opsamling går turen ned
gennem Jylland, hvor vi holder en kaffepause, og derefter videre til
Fyn, hvor vi kører op mod Søndersø. Her kommer vi til Kongsdal Åben
Have (entre inkl). Her får vi en fantastisk oplevelse i den 20.000 m2 store have. Her er smukke blomster, eksotiske planter og flotte træer.
Midt i haven ligger den 500m2 store sø med springvand og vandfald.
Her er også en masser hyggelige steder med borde og bænke. Vi har
mulighed for at spise frokost her. Efter besøget her fortsætter vi ned
gennem det smukke fynske landskab til Faaborg. Her bliver vi indkvarteret på det dejlige Hotel Faaborg Fjord, som ligger lige ud til det
sydfynske øhav. Aftensmad på hotellet.

2. dag: Skarø - Faaborg: Efter morgenmaden kører vi til Svendborg,
hvor vi skal med færgen til Skarø, sejltid ca. 35 min. Skarø er en lille ø
på 2 km2 og 30 indbyggere. På øen får vi en let frokost på Café Sommersild (inkl.) Vi kan gå lidt rundt på øen efter frokost evt. besøge
den kendte isbutik Skarø Is, før vi sejler tilbage til Svendborg, Derefter
går turen til Faaborg, hvor vi nu har tid at nyde byen og evt. besøge
nogle af de seværdigheder byen byder på eller måske slappe af i de
smukke omgivelser ved hotellet. Aftensmad på hotellet.
3. dag: Sejltur - Hjemrejse: Efter morgenmaden kører vi til Svendborg Havn, hvorfra vi sejler med MS Helge. MS Helge er et gammelt
charmerende passagerskib, som i maj 2012 blev udpeget til et bevaringsværdigt skib af Skibsbevaringsfonden. Vi sejler en flot tur langs
Sydfyns kyst forbi Vindebyøre, Christiansminde, Troense, Grasten og
slutter ved Valdemar Slot. Her gør vi
et lille ophold evt. købe lidt frokost,
før turen går tilbage til Fyn med busHighlights
sen, og vi vender næsen hjemover
• Skønt beliggende
via Lillebæltsbroen.
hotel med lækre
faciliteter
• Sejltur til Skarø
• Besøg på Skarø Is

Hotel Faaborg Fjord****
Svendborgvej 175
5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 10 10

Afrejse:
On 16.06.21
Ma 26.07.21
Ma 30.08.21
To 23.09.21
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Hjemkomst:
Fr 18.06.21
On 28.07.21
On 01.09.21
Lø 25.09.21

4 dage

Et 4-stjernet spa og wellness hotel med en fantastisk beliggenhed
lige ud til privat strand med badebro, der indbyder til en dukker i
det friske vand. Her er masser af muligheder for gåture og nyde naturen. Der er ikke langt til Faaborg by, den smukke gamle købstad.
Der er mulighed for at nyde wellness afdelingen på hotellet med
bl.a spa og sauna. Hotellet har en god restaurant og meget hyggelig loungebar. Alle værelser har bad/wc, TV og gratis WiFi.

Dage:
3
3
3
3

Pris:
2.898,2.898,2.898,2.898,-

Enev.:
500,500,500,500,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• Entre til Kongsgård åben have
• Sejltur til Skarø

• Frokost på cafe
Sommersild
• Se den smukke
Kongsdal Have
• Sejltur med MS
Helge

• Frokost på Café Sommersild
• Sejltur med MS Helge
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

1. dag: Udrejse - Maribo. Efter endt opsamling kører vi ned gennem Jylland til Fyn, via Tåsinge til Spodsbjerg, hvorfra vi sejler til Lolland. Når vi ankommer til Lolland, besøger vi Kaj Munks lollandske
fødeby Maribo, som ligger smukt ved Søndersø og har mange hyggelige gader. Vi skal selvfølgelig også besøge domkirken, den gamle klosterkirke, som er en velbevaret gotisk treskibet bygning. Der bliver også tid til at gå en tur i den gamle bydel. Derefter er det tid til, at
vi fortsætter turen til Nykøbing Falster - til Hotel Falster, hvor vi bliver
indkvarteret og får dejlig aftensmad med efterfølgende kaffe.
2. dag: Sydligste Danmark. Efter morgenmaden går vi en lille byrundtur i den smukke by Nykøbing Falster. Vi ser byen med de mange
gamle bygninger. Efter besøget her fortsætter vi til Gedser, som ligger på sydspidsen af øens landtange og er Danmarks sydligste by. Vi
tager en rundtur med bussen bl.a. omkring havnen, hvor der er pause ved den nedlagte station, hvor scener fra Matador blev optaget. Vi
kører forbi ”Det gule palæ” - kendt fra Olsenbande filmene og videre
ud til Sydstenen, Danmarks sydligste punkt. Efter pausen i Gedser kører vi til Nysted, det hyggelige fiskerleje, der er vokset op omkring Aalholm slot. Her er der frokostpause, inden vi kører tilbage til Nykøbing
Falster, hvor der vil være tid på egen hånd til at kigge sig om i byen
sidst på eftermiddagen, inden vi kører tilbage til hotellet. Her vil der
være lidt tid til at nyde omgivelserne og slappe lidt af, inden der igen
er aftensmad på hotellet.

Hjemkomst:
To 10.06.21
To 08.07.21
To 12.08.21
To 02.09.21

4. dag: Gåsetårnet – Gavnø Slot. Efter dejlig morgenmad på hotellet er det tid til tjekke ud og køre mod nord til Vordingborg. Her
skal vi bl.a. se det kendte Gåsetårn med Valdemar Atterdags guldgås
på toppen. Tårnet er 36 meter højt og
Danmarks bedst bevarede middelaldertårn. Fra Vordingborg kører vi videre
Highlights
nordpå til Gavnø. Her skal vi se det im• Besøg Kaj Munks
ponerende rokokoslot og ikke mindst
fødeby, Maribo
den flotte park, kåret til Danmarks flotteste slotspark. Vi fortsætter hjemover
• Se det fantastiske
via Storebæltsbroen og Fyn til Jylland.
Møns Klint
Vi er hjemme først på aftenen.
• Besøg på det anderledes Samlermuseum

Hyggeligt familiedrevet hotel. Her er et roligt og afslappende miljø. Gæstfrihed, hygge og samvær samt god service kendetegner dette hotel. Dejlig
restaurant hvor der serveres morgenmadsbuffet og aftensmad. Nykøbing
Falster er Falsters største by, og her ligger Hotel Falster. Alle værelser har
eget bad og toilet, WiFi, TV og Senseo kaffemaskine. Hotellet er handicapvenligt.

Hotel Falster
Skovalleen
4800 Nykøbing Falster
Tlf.: 54 85 93 93

Afrejse:
Ma 07.06.21
Ma 05.07.21
Ma 09.08.21
Ma 30.08.21

3. dag: Hesnæs - Fanefjord – Samlermuseet – Liselund – Møn. Vi
starter dagen med at køre gennem Corselitze skovdistrikt til det tidligere fiskerleje Hesnæs, hvor ikke kun husenes tage er stråtækte, men
også murene. Herfra går turen via Farøbroerne og Bogø til Møn. Vi
gør ophold ved Fanefjord Kirke med de fornemme kalkmalerier. Herfra til Stege, hvor vi holder en pause ved det spændende og anderledes Thorsvang Samlermuseum, hvor der er udstillet en stor mængde genstande indsamlet over en årrække af Henrik Hjortkær. Her er
masser af gamle butikker, værksteder, veteranbiler og en skolestue
bl.a. meget andet. Vi får frokost på museet. Vi fortsætter til Liselund,
hvor vi holder pause ved den smukke park ved lystslottet. Herfra kører vi til Geocenter Møns Klint, smukt beliggende i Klinteskoven. Her
kan man tage den lange trappe ned til stranden eller en spadseretur i skoven over klinten. Efter nogle spændende timer på Møn kører vi via Dronning Alexandrines bro til Sjælland og retur til Nykøbing
Falster via Farøbroerne. Derefter tilbage til hotellet hvor vi får aftensmad.

Dage:
4
4
4
4

Pris:
3.498,3.498,3.498,3.498,-

Enev.:
600,600,600,600,-

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 2-retter aftensmad
• Entre til Samlermuseet
• Frokost på Samlermuseet

•
•
•
•
•

• Oplev Danmarks
sydligste by
Gedser
• Gåsetårnet &
Gavnø Slot
• Smuk køretur via
Farøbroerne

Entre til Gavnø Slot
Færge fra Langeland til Lolland
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjerner bus
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THY

3 / 4 dage

Danmark

Er du til storslået natur med højt til loftet, åbne vidder, flotte solnedgange, lyden af Vesterhavets brusen, hyggelige fiskerbyer og spændende lokale smagsoplevelser? Så tag
med os på denne rundtur i vandkants Danmark, hvor du
får det bedste af THY. Vi skal bl.a. opleve Agger Tange, Nationalpark Thy, Bulbjerg, Thy Whisky Destilleri og området Cold Hawaii, som danner rammerne om nogle af Europas bedste surf-spots. Vi skal også besøge Bunkersmuseet i
Hanstholm, som er Nordeuropas største befæstningsanlæg
fra 2. Verdenskrig. Sidst men ikke mindst skal vi se verdens
største vindmøller, som er placeret i testcenter Østerild.

PROGRAM:
1. dag: Agger - Vestervig - Vorupør. Efter endt opsamling går turen mod Agger i Sydthy. Her ser vi de karakteristiske smukke gamle træhuse »De Sorte Huse«, som tidligere har været arbejdsplads
for vandbygningsvæsenet. Vi kører en tur på Agger tange, som er
den allersydligste spids og indgang til Nationalpark Thy. Området
ved tangen er fredet og et vigtigt sted for vandfugle, som yngler
og raster her. Fra Agger kører vi mod Vestervig, hvor vi gør et stop
ved Vestervig Kirke, som betegnes som nordens største landsbykirke. Til kirken knytter sig sagnet om Liden Kirsten og Prins Buris,
og man finder deres gravplads ved kirken. Fra Vestervig kører vi videre gennem det fantastisk flotte kystlandskab i Nationalpark Thy
til Vorupør, hvor der vil være tid på egen hånd. Fra Vorupør fortsætter vi til Slægtsgården Gyrup, hvor vi finder Thy Whisky Destilleri. Sammen med whiskydestilleri og gårdmalteri er Gyrup et moderne økologisk landbrug med mælkeproduktion, kvæg og planteavl. I 2010 fik man den ide at skabe Whisky af gårdens egne råvarer og gamle kornsorter. Det har været med stor succes og whiskyen blev i 2020 kåret som Europas bedste Whisky. Vi skal naturligvis også smage på gårdens produkter - herunder whisky, øl, Thybo-ost og røget Galloway-kølle. Efter en oplevelsesrig dag på kanten af Vesterhavet og Nationalparken er det blevet tid til at sætte
kursen mod hotellet i Hanstholm, hvor en dejlig middag venter os
på hotellet.
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2. dag: Bulbjerg - Kirsten Kjærs Museum - Vindmøller. Efter et
lækkert morgenmåltid kører vi i dag nordpå til Bulbjerg. Bulbjerg
er en 47 meter høj kalkstensknude/klippe, og på toppen oplever
vi en helt enestående udsigt, hvor man på dage med klart vejr kan
se helt til Hanstholm og Rubjerg Knude. Bulbjerg er i øvrigt Danmarks eneste fuglefjeld. Man kan se et væld af fugle, herunder bl.a
den sjældne Mallemuk, som også yngler her. Fra Bulbjerg kører vi
mod Frøstrup. Her gør vi først stop ved Kirsten Kjærs museum. Et
privat kunstmuseum med en stor samling af malerier og tegninger af Kirsten Kjær. Herefter fortsætter vi forbi Thylejren til Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild, hvor syv af verdens
største vindmøller afprøves. Testcentret skal bidrage til, at Danmark
kan fastholde sin førerposition inden for udvikling af ny vindmølleteknologi. Vi ser de gigantiske vindmøller på nært hold og besøger
det nyopførte besøgscenter, hvor man kan få et godt indblik i hele
projektet. Vi er tilbage i Hanstholm hen på eftermiddagen. Her runder vi Hanstholm Havn, som netop har gennemgået en stor havneudvidelse. Vi besøger også Hanstholm Fyr, på toppen af Hanstholm.
Her er en fantastisk udsigt over Nationalpark Thy og Vesterhavet.
Om aftenen nyder vi en middag på hotellet.
3./4. dag: Bunkermuseum - Klitmøller - Hjemrejse. Efter morgenmad på hotellet besøger vi Hanstholm Bunkersmuseum, som
er Danmarks og Nordeuropas største befæstningsanlæg. Museet
besøges af op mod 70.000 gæster om året. Her kan man opleve udstillingerne både inde og ude. Museet er bygget op omkring det
oprindelige bunkersanlæg, hvor af store dele er ført tilbage til deres
oprindelige udseende, så man kan se, hvordan soldaterne levede.
I bunkeren findes også spændende særudstillinger. Et spændende besøg, som giver et godt indblik i livet i og omkring befæstningen under 2.verdenskrig. Efter en let frokost sætter vi kursen mod
Thisted. Undervejs runder vi den hyggelige lille fiskerby Klitmøller,
som også er kendt som Cold Hawaii. Området har i de seneste år
tiltrukket mange tilflyttere til fra både ind -og udland, og har givet
liv til de små fiskerbyer. Udover surfkultur kan man også opleve traditionsrigt kystfiskeri, hvor der dagligt bliver landet fisk på stranden.
Dette er et af få steder i Danmark, hvor man stadig kan opleve, at fi-

skekutterne trækkes op på stranden. Fra Klitmøller kører vi til Thisted, hvor vi slutter af med virksomhedsbesøg og eftermiddagskaffe hos Hanstholm Rejser. Her vil være mulighed for at hilse på vores
personale og høre lidt om virksomheden.
På 4-dages turen: Isbjerget - Thisted - Doverodde. På 4-dages
turen vil der være mulighed for at opleve lidt mere af Thy’s skønne natur. Vi skal blandt andet en tur på »Isbjerget«, som er det højeste punkt i Hanstholm Vildtreservat og det højeste punkt i Thy.
Området imponerer ved sin storhed og fantastiske udsigt over reservatet og Nors Sø. Der er mulighed for at gå en tur til toppen på
de anlagte stier (husk praktisk fodtøj). Ellers kan man nyde området
ved parkeringspladsen, hvorfra man også har en flot udsigt. Fra Isbjerget fortsætter vi til Thy’s hovedstad, Thisted. Her vil der være tid
på egen hånd i byen. Man kan evt. besøge Thisted Museum, gå en
tur ved havnen, shoppe i den hyggelige gågade eller nyde en kop
kaffe eller frokost på en af de lokale restauranter/cafeer. Fra Thisted fortsætter vi til Doverodde - en lille landsby, som tidligere har

Montra Hotel
Hanstholm****
Chr. Hansens Vej 2
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 10 44

Afrejse:
Ma 03.05.21
Ma 14.06.21
Ma 21.06.21
Ma 28.06.21
Ma 09.08.21
Ma 06.09.21
Ma 20.09.21
Ma 27.09.21

Hjemkomst:
On 05.05.21
On 16.06.21
To 24.06.21
On 30.06.21
To 12.08.21
On 08.09.21
On 22.09.21
To 30.09.21

fungeret som handelsby. Man forestiller sig det næppe, men tilbage i 1800-tallet var der en ugentlig
skibsafgang fra Doverodde til LonHighlights
don via Thyborøns kanal. Doverodde Købmandsgård huser i dag ud• Besøg et af
stillinger fra Statens Museum for
Europas bedste
Kunst. Fra Doverodde kører vi videre
whisky-destillerier
til Ashøje skov ved Hurup. Her skal
• Oplev Cold Hawaii
vi møde en af de nyeste indbyggere
• Smukke natur
i Thy, nemlig skovtrolden Ask, som
oplevelser i
med sin højde på 6½ meter er en
Nationalpark Thy
af de største skovtrolde i Danmark.
Sidst på eftermiddagen går turen
• Nordens største
tilbage til hotellet i Hanstholm, hvor
landsbykirke
vi kan se frem til en dejlig middag
• Kom helt tæt på
på hotellet.
verdens største
vindmøller

• Udflugt til fuglefjeldet i Bulbjerg

4-stjernet hotel beliggende i Hanstholm og Nationalpark Thy. Hotellet har restaurant, bar og indendørs
pool. Gratis WiFi. Alle værelser har eget bad og toilet.

• Nordens største
fæstningsanlæg i
Hanstholm Bunkers Museum
• Find vej til
Kæmpetrolden Ask

Dage:
3
3
4
3
4
3
3
4

Pris:
2.898,2.898,3.598,2.898,3.598,2.898,2.898,3.598,-

Enev.:
200,200,300,200,300,200,200,300,-

Prisen inkluderer:
• 2/3 x overnatning
• 2/3 x morgenbuffet
• 2/3 x aftensmad
• 2 x frokost/madpakke
• Besøg i testcenter Østerild

•
•
•
•
•

Entre til Bunkermuseet Hanstholm
Entre til Kirsten Kjærs Museum
Rundvisning og smagsprøver, Thy Whisky
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

Ønsker du kun at deltage i udflugterne er dette også muligt.
- Ring og forhør nærmere
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SØNDERJYLLAND

ÆRØ & LANGELAND

2 dage

Danmark

Danmark

En skøn tur til den østlige del af Sønderjylland - med
overnatning i den dejlige by Sønderborg. Vi tager på en
spændende tur rundt i det gamle grænseland og oplever
en del af Danmarkshistorien. I 2020 var det 100 år siden, at
Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Vi besøger
nogle af de historiske vigtige steder, men får også tid til at
opleve nutidens skønne Sønderjylland.

PROGRAM:
1. dag: Skamlingsbanken - Christiansfeld - Dybbøl Banke. Efter
endt opsamling går turen ned gennem Jylland til Skamlingsbanken, hvor vi får en kop kaffe ved bussen samt et rundstykke og mulighed for at se os omkring på det historiske og naturskønne sted.
Vi kører herefter til Christiansfeld og stopper ved Genforenings- og
grænsemuseet (entre ca. 100,-). Det var her Christian d. X red over
grænsen 10. juli 1920 på sin hvide hest, og dermed skabte det mest
ikoniske symbol på genforeningen. Der bliver også mulighed for
at gå tur i smukke Christiansfeld, spise lidt frokost og se - og måske
købe - de berømte honningkager. Christiansfeld er også hjemsted
for de berømte Herrnhuter stjerner, som i byen bl.a. ses på toppen
på Brødremenighedens kirketårn. Vi fortsætter videre til Dybbøl
Banke, hvor man kan besøge det historiske center (entre ca. 130,-).
Her træder man direkte ind i de dramatiske dage under krigen i

Hotel Scandic
Sønderborg
Ellegårdsvej 27
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 26 00

Afrejse:
Fr 04.06.21
Fr 18.06.21
Lø 24.07.21
Lø 07.08.21
Fr 03.09.21
On 29.09.21
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1864 og får ny viden om et af Danmarks vigtigste slag. Det er også
muligt at gå en tur ved Dybbøl Mølle. Vi slutter turen ved hotellet i
Sønderborg, hvor vi bliver indkvarteret og får aftensmad.
2. dag: Sønderborg - Gråsten - Grænsen. Efter morgenmaden
pakker vi bussen og bruger herefter formiddagen på at se nærmere
på Sønderborg. Sønderborg Slot ligger smukt ved indsejlingen til
Sønderborg og rummer i dag et museum, som viser ting fra flere
epoker, fangehullet, slotskirken og slotskøkkenet. Sønderborg Slot
fungerede også som fængsel for Christian 2. Der bliver også tid til
at gå en tur i gågaden eller langs den smukke havnepromenade.
Frokost på egen hånd før vi fortsætter til Gråsten og Gråsten Slot.
Vi går en tur i den spændende og smukke slotshave, hvis kongefamilien ikke bor der. Man kan også udforske slottets nye og helt
utrolige køkkenhave, som blev åbnet
for publikum 2020. Før turen fører os
hjem til vore hjembyer, kører vi en tur
Highlights
over grænsen, hvor der bliver mu• Besøg på
lighed for at købe lidt ind. Forventet
Skamlingsbanken
hjemkomst først på aftenen.
• Se Christiansfeld,
hvor Christian d. X
red over grænsen
på sin hvide hest

HUSK PAS

Dejligt hotel med hyggelig atmosfære, beliggende
i naturskønne omgivelser i udkanten af Sønderborg
og tæt på Dybbøl Mølle. Hotellet har pool og sauna.
Her er også en dejlig udendørs terrasse og en hyggelig bar. Alle værelser har eget toilet og bad.

Hjemkomst:
Lø 05.06.21
Lø 19.06.21
Sø 25.07.21
Sø 08.08.21
Lø 04.09.21
To 30.09.21

3 dage

Dage:
2
2
2
2
2
2

Pris:
1.598,1.598,1.598,1.598,1.598,1.598,-

Enev.:
250,250,250,250,250,250,-

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning
• 1 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad

• Det historiske
Dybbøl Banke og
Dybbøl Mølle
• Mulighed for besøg
på Sønderborg Slot
• Udflugt til Gråsten
Slot og de berømte
køkkenhaver

• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Sydfyn, Svendborg og Øhavet har alle dage været et populært rejsemål, kendt for sin mageløse natur og sin maritime
charme. På denne rejse oplever vi ægte ø-idyl på Sydfyn
med bindingsværk og flotte herregårde samt de charmerende øer Tåsinge, Ærø og Langeland. Vi skal bo på Ærø og
opleve en del af øen.

PROGRAM:
Tåsinge - Langeland: Når alle deltagere er samlet går turen ned
gennem Jylland. Efter en kaffepause kører vi over Lillebæltsbroen
til Fyn. Herfra til Valdemar Slot på Tåsinge, som ligger smukt ned
til Svendborgsund og absolut er et besøg værd. Efter opholdet
her går turen over Siø til Langeland med mulighed for pause i
Rudkøbing, øens charmerende hovedstad og H. C. Ørsteds fødeby.
Eller måske vil man hellere med sydpå mod Bagenkop for at
besøge Langelandsfortet. Langelandsfortet var et bemandet fort
under Søværnet helt indtil 1993 - nu et museum. Fortet er anlagt i
1953 for at overvåge og i krigstid hindre fjendtlige skibes passage
gennem Langelandsbæltet. Her er 4 kanonstillinger, som havde til
formål at stoppe russiske minestrygere. Nu er det et fint museum,
hvor man kan se en af kanonstilligerne og bl.a. også bese sove
rummene. 1961 – 1986 var her hovedkvarter for Marinedistriktet,
som havde ansvar for farvandsovervågning af skibe fra Warszawapagten i den vestlige Østersø. Et meget spændende museum
(entre 110,-) Efter besøget på museet eller i Rudkøbing kører vi
til Svendborg, hvorfra vi skal sejle til Ærøskøbing. Herfra kører vi

Ærø Hotel***
Egehovedvej 4
5960 Marstal
Tlf.: 62 53 24 06

Afrejse:
Fr 16.04.21
On 09.06.21
On 04.08.21
On 22.09.21
Fr 01.10.21
To 14.10.21

til den gamle skipperby Marstal, hvor vi bliver indkvarteret på det
dejlige hotel Ærø og får aftensmad.
Rundtur på Ærø: Vi kører en rundtur på Ærø, hvor der blandt
andet vil blive et ophold i Ærøskøbing. Der bliver mulighed for at
se sig om i den smukke gamle by. Mange af husene er fra 1600
og 1700-tallet og total fredet. Vi nyder idyllen med stokroserne, de
toppede brosten, kirken og torvet. Turen går videre over øen til
Søby, som er en gammel værft-og fiskerby. Endeligt vil der blive
tid på egen hånd i Marstal, som vi bor i. Marstal er en gammel
skipperby med mange minder fra søfartens storhedstid.
Svendborg: Efter morgenmaden forlader vi hotellet og sejler
tilbage mod fastlandet med færgen fra Ærøskøbing til Svendborg
- en utrolig smuk sejltur gennem det Sydfynske øhav. Vi holder en
pause i Svendborg, hvor vi får mulighed for at besøge Nordens
bedst bevarede Fattiggård fra 1872
(entre inkl.). Her fortælles de fattiges, de fysiske eller psykiske syges,
Highlights
de hjemløse, de ensomme, de ud• Gå en tur i Danstedtes og de forældreløses histomarks mindste
rier. Fattiggården blev lukket i 1974
købstad Ærøskøsom en skamplet for byen. Efter et
bing
spændende besøg her fortsætter
• Oplev Valdemar
vi langs sydkysten på Fyn, inden vi
Slot
passerer Lillebæltsbroen og vender
tilbage til vores hjembyer.
• Besøg Langeland
og Langelandsfortet

Hotel Ærø (voksen hotel) er beliggende tæt på
vandet, omgivet af mark og skov, kun 5 minutters
gang fra centrum af den gamle historiske skipperby
Marstal. Restauranten har en flot panorama udsigt.
Alle værelser har bad/wc, telefon og TV.

Hjemkomst:
Sø 18.04.21
Fr 11.06.21
Fr 06.08.21
Fr 24.09.21
Sø 03.10.21
Lø 16.10.21

Dage:
3
3
3
3
3
3

Pris:
2.498,2.598,2.598,2.598,2.798,2.598,-

Enev.:
400,450,450,450,450,400,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatninger på Ærø
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• Entre til Fattiggården i Svendborg
• Færge Sydfyn – Ærø t/r
• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer

• Bo på Ærø i skipperbyen Marstal
• Besøg museet
”Fattiggården” i
Svendborg
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
• På afgang den 01.10.21 er
der øl, vin, vand til aftens
maden samt musik og dans.
1 x Kaffe med Ærøpandekager.
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BAKKEN – CIRKUSREVYEN

KØBENHAVN - OPERAHUSET

2 dage

2 dage

Danmark

Danmark

Tag med på Bakken og oplev Danmarks sjoveste revy. Der
er lagt op til grineflip i massevis, når de kendte stjerner igen
står klar til at skabe flere fantastiske revyøjeblikke med
masser af humor, spiddende samfundssatire, sang, dans og
glad musik. De seneste sæsoner har Cirkusrevyen spillet for
udsolgte huse, så som altid er det en god ide at sikre sig billetter i god tid. I 2021 er det sidste chance for at opleve Ulf
Pilgaard i kostumerne, da han efter 40 sæsoner takker af.

PROGRAM:
1. dag: Efter endt opsamling går turen mod København via Fyn og
Storebæltsbroen. Vi forventer at ankomme til hotellet først på eftermiddagen. Vi bliver indkvarteret på hotellet, som har en fantastisk
central beliggenhed lige ud til Rådhuspladsen. Hen på eftermiddagen mødes vi igen og kører med bussen til Bakken. Her vil der være
tid til at gå rundt på egen hånd og spise på en af de mange restauranter, før/efter forestillingen.

2. dag: Efter morgenmaden vil der være tid på egen hånd til at gå
rundt og nyde byen. Man kan besøge Nyhavn, tage på en kanalrundfart eller måske gå en tur på Strøget. Efter frokost vil der være
mulighed for en rundtur i København med bussen. Vi ser bl.a. Amalienborg, Amaliehaven, Nyhavn og mange flere af de kendte seværdigheder. Midt på eftermiddagen mødes vi ved bussen og forlader
København. Vi kører tilbage over Storebæltsbroen og over Fyn og
forventer at være hjemme hen på aftenen.
Cirkus Revyen: Holdet for 2021 er sat, og der er lagt op til knivskarp komik og underholdning i særklasse i teltet på Dyrehavsbakken, når den ukronede revy-dronning, Lisbet Dahl sammen med
Niels Ellegaard, Niels Olsen, Merete
Mærkedahl, Henrik Lykkegaard og
naturligvis Ulf Pilgaard som i 2021
Highlights
fejrer jubilæum og takker af efter ikke
mindre end 40 sæsoner.
• Hotel på
Rådhuspladsen

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 indre arkitektur, udsmykning og akustikken
er i verdensklasse. Operaen stod klar i 2005, og lige siden
er publikum strømmet til for at se de mange roste forestillinger. Vi giver dig mulighed for at komme til København
og opleve ikke alene Operahuset, men også en af de mest
berømte musicals.

PROGRAM:
Udrejse: Efter endt opsamling går turen ned gennem 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 og købe sig et måltid mad, før vi skal i Operaen. Vi
bor lige i centrum ved Nyhavn, så der er god mulighed for at
færdes på egen hånd. Om aftenen tager vi til Operahuset, hvor vi
skal se Musicalen West Side Story kl. 19.30. Man kan tage »Vandbussen« fra Nyhavn til kajen ved Operahuset og tilbage igen, når
forestillingen er slut. Eller man kan gå via den nye »inderhavnsbro«.

Hjemrejsen: 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 Havfrue, Christians
Borg og Thorvaldsens Museum og tur rundt om Tivoli. Om eftermiddagen går turen hjemover. Der vil være mulighed for at stige på
bussen efter rundturen, hvis man ønsker mere tid på egen hånd i
stedet for rundturen. Vi kører tilbage over Storebæltsbroen og over
Fyn og forventer at være hjemme hen på aftenen.
»West side Story«: Bernsteins elskede musical om Tony og Maria
opføres for første gang i Operaen. Den kendte balletmester Nikolaj
Hûbbe er koreograf på forestillingen. Bernstein gendigtede Shakespeares tragedie Romeo og Julies til historien om Tony og Marias
umulige forelskelse i skyggen af New Yorks bandekrig. Temaerne
vold og død som underholdning forargede publikum ved premieren, men kritikken blev overskygget af Bernsteins musik. Hans
soundtrack var et mix af klassisk musik og den musik, man hørte
på klubberne og på gaden i hans hjemby New York, bl.a. Jazz og
latinamerikanske rytmer. Med 30 medvirkende er der lagt op til en
pragtopsætning på Operaens store
scene. Forestillingen varer 2 timer og
55 min inkl. pausen.

Highlights

• God tid på Bakken
The Square ****
Rådhuspladsen 14
1550 København V
Tlf: 33 38 12 00

Dejligt 4-stjernet hotel beliggende på Rådhuspladsen, blot 200
meter fra Tivoli og Københavns Hovedbanegård. Værelserne er
moderne indrettet, alle med egen bad og toilet og tv.

• Byrundtur i
København
• Billet til Cirkus
Revyen

• Hotel ved Nyhavn i
København
Hotel Phoenix ****
Bredgade 37
1260 København K
Tlf: 33 95 95 00

Dejligt 4-stjernet hotel indrettet i en af Københavns historiske bygninger. Hotellet ligger i Bredgade kun få minutter gang fra Amalienborg Slot,
Kongens Nytorv, Nyhavn og Strøget. Alle værelser er udstyret med egen
bad og toilet og tv.

• Billet til Operaen
• Oplev Operahuset
indefra
• Byrundtur i
København

Afrejse:
Fr 02.07.21
Fr 30.07.21
Lø 31.07.21
To 05.08.21
Lø 28.08.21

38

Hjemkomst:
Lø 03.07.21
Lø 31.07.21
Sø 01.08.21
Fr 06.08.21
Sø 29.08.21

Dage:
2
2
2
2
2

Pris:
1.998,1.998,1.998,1.998,2.098,-

Enev.:
400,400,400,400,500,-

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning på hotel i København
• 1 x morgenbuffet
• 1 x billet til Cirkusrevyen (kat. B-billet)

• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Afrejse:
Fr 09.04.21

Hjemkomst:
Lø 10.04.21

Dage: Pris:
2
2.098,-

Enev.:
350,-

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning
• 1 x morgenbuffet
• 1 x billet til Operaen (A-billet)

• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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LADYWALK AGGER

TIRPITZ – BLÅVAND 1 dag

1 dag

Danmark

Danmark

Gå for en
god sag!

byer i Danmark, og hos Hanstholm Rejser har vi i 2021 et hold til arrangementet i Agger. Vi tilmelder os på 7 km ruten og håber, du har
lyst til at være med på vores hold. Man går ruten i sit eget tempo
på den smukke rute i naturskønne omgivelser. Det handler nemlig
ikke om at komme først, men om at få en dejlig oplevelse.

Hanstholm Rejser deltager i 2021 i Ladywalk – Danmarks
største motionsevent for kvinder, hvor man går for en god
sag, og vi vil gerne invitere dig med på holdet. Vi starter
bussen fra Thisted og sørger for transporten frem og tilbage samt lidt hygge i bussen undervejs.
Ladywalk donerer hvert år til organisationer, der støtter sygsdomsramte kvinder i Danmark. Ladywalks mål er, at kvinder skal opleve
glæden ved at komme ud at gå - og bakke op om organisationer,
der støtter sygdomsramte kvinder i Danmark. Der er Ladywalk i 14
Afrejse:
Ma 31.05.21

Dage:
1

Pris:
199,-

15.30 Åbning for udlevering af T-shirts og rygposer. Hygge på pladsen hvor de er masser af boder.
18.00 Velkomst og velkomsttale
18.10 Opvarmning og overrækkelse af pokaler til de 3 største hold
18.30 Start

Prisen inkluderer:
• Tilmeldingsgebyr til Ladywalk
inkl. t-shirt og rygsæk

• Bustransport tur/retur

1 dag

Tag med os en tur til Blåvand og oplev det spændende temamuseum Tirpitz, som er blevet kåret af besøgende som Danmarks bedste temamuseum. Bjarke Ingels har
tegnet de smukke rammer, hvor man kan opleve historier
om rav, det barske vestkystliv og Anden Verdenskrig. Mu-

Afrejse:
On 28 04.21
Fr 21.05.21
To 01.07.21
Ma 04.10.21

Dage:
1
1
1
1

Prisen inkluderer:
• 1 x rundstykke og kaffe på
udturen

Pris:
598,598,598,598,-

FREDERIKSHAVN - VIKINGARNE

• Entre til Tirpitz inkl. headset
• Let frokost inkl. 1 øl eller vand
• Kørsel i 4-stjernet bus

1 dag

Danmark

Tag med på en hyggelig udflugt til en af Vestjyllands fornemste herregårde med en historie, som går helt tilbage til
1200-tallet. Niels Bugge var den første ejer af herregården,
og mange store personligheder har besøgt stedet - herunder H. C Andersen, Kong Frederik den Syvende og grevinde
Danner. Nu er der mulighed for at få historien om herregården og se de mange smukke lokaler og bygninger. Vi slutter dagen af med en lækker Mortens aften menu i de hyggelige omgivelser på herregården.

Pris:
698,-

Bussen samler op i Thisted, Nykøbing og Skive
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Efter endt opsamling holder vi en pause, hvor vi får en kop kaffe og
et rundstykke. Herfra kører vi direkte videre til Tirpitz museet ved Blåvand. Ved ankomsten får vi udleveret et headset, så vi i ro mag kan
høre historien tilhørende museet. Man går rundt på egen hånd og
kan fordybe sig i museets spændende udstillinger og eventuel få sig
en kop kaffe i museets cafeteria. Vi mødes ved bussen igen lige over
middag og kører til Henne Kro, hvor vi får en let frokost inkl. en øl eller
vand. Herefter fortsætter vi videre til Bork havn, hvor vi holder en lille
pause til en gåtur på havnen, købe en is eller blot nyde stemningen,
inden vi får en kop kaffe ved bussen, og sætter kursen nordpå, hen på
eftermiddagen.

PROGRAM FOR DAGEN:

Danmark

Dage:
1		

PROGRAM:

Når du deltager, er du med til at hjælpe andre kvinder på vej.
Vi samler op i Thisted, Vildsund, Koldby og Bedsted og er fremme på
startpladsen kl. ca. 16.00, og kører retur igen omkring kl. 21.30.

NR. VOSBORG - MORTENS AFTEN

Afrejse:
Ti 10.11.21

seet blev indviet i sommeren 2017 og rummer arkitektur
og fortællinger i verdensklasse. Det nybyggede Tirpitz museum skærer sig stilfuldt gennem kystlandskabet og er forbundet med en underjordisk udstillings-tunnel til kanonbunkeren fra Anden Verdenskrig.

Så er det tid til at kridte danseskoene. Til august er der mulighed for at opleve det legendariske svenske danseband
VINKINGARNE med Christer Sjøgren i forgrunden. I årtier har
de været Nordens største danseband og med hits på stribe.
Der venter en totaloplevelse med både lækkert mad serveret i smukke omgivelser på Knivholt Hovedgård, drikkevarer
ad libitum og dansemusik med Vikingarne. Derudover yderligere to danseorkestre, som opvarmning og efterdans.

PROGRAM:
Efter endt opsamling går turen mod Nørre Vosborg ved Vemb. Her
møder vi en lokal guide, som viser os rundt på herregården og fortæller om historien og livet på herregården. Efter en spændende
rundvisning skal vi nyde en dejlig Mortensaftens middag i et af de
hyggelige lokaler på herregården. Når alle igen er klar, venter bussen
med en kop varm kaffe til hjemturen.
OBS: Rundturen på herregården er ikke egnet for
gangbesværede

Prisen inkluderer:
• 2-retters middag (ekskl.
drikkevarer)

• Rundvisning på Nr. Vosborg med
lokal guide
• 4-stjernet bus

PROGRAM:
Efter endt opsamling i Thisted, Vesløs, Frøstrup og Fjerritslev går turen mod Knivholt Hovedgård i Frederikshavn. Her starter vi med en
lækker buffet, inden opvarmningsbandet går på kl. 19.00. Kl. 21.00
går hovednavnet Vikingarne på scenen og spiller op til dans frem til
kl. 23.00. Herefter fortsætter festen frem til kl. 01.00 med efterdans.
Efter en fornøjelig aften med masser af dans og god musik, triller
bussen tilbage til Thisted.

Afrejse:
Fr 06.08.21

Dage:
1

Pris:
1.048,-

Prisen inkluderer:
• Entre og dans
• Faste siddepladser hele aftenen.
• Stor lækker buffet

• Drikkevarer ad libitum (øl, vand
og vin)
• 4-stjernet bus
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ABBA - THE SHOW

ANDRÉ RIEU

1 dag

1 dag

Boxen - Herning

Aalborg

Nu kan alle ABBA-fans sætte et stort kryds i kalenderen, når
det svenske Waterloo-Band gæster Danmark og giver et
brag af en koncert. The Show præsenterer en lang række af
ABBA’s allerstørste hits, som vi kender bedst - f.eks Waterloo, SOS, Mamma Mia, Dancing Queen, Money Money Money.

med spændende overraskelser, god humor og verdensklasse solister. Andre’s karisma
og passion gør, at hans shows
altid er en unik oplevelse. Har
du ikke oplevet ham endnu,
har du chancen her.

PROGRAM:
Efter endt opsamling går turen mod Aalborg Kongres og Kulturcenter. Her starter vi aftenen med at nyde en dejlig 2-retters middag i
Papegøjehaven. Efter middagen venter der er en fantastisk aften med
et show i absolut særklasse ledsaget af ABBA’s allerstørste hits.
The Show - A Tribute to ABBA:
ABBA selv stoppede i 1982, men musikken bæres videre af THE
SHOW - A Tribute to ABBA, som ifølge den Officielle ABBA fanklub er
det bedste ABBA-hyldestshow i verden. Showet blev skabt i 2001 og
har siden haft næsten 20 års imponerende succes i hele verden. De
to kvindelige svenske forsangere ikke bare ligner, men også synger
så meget som Agnetha & Anni-Frid, at selv de mest kritiske fans må
overgive sig.

PROGRAM:
Verdens mest succesfulde violinist vender tilbage til Danmark i maj 2021. Fans kan se frem til et helt fantastisk show
med en blanding af verdenskendte melodier fra bl.a. musicals, film, opera og selvfølgelig de skønneste valse.
Den hollandske violinist Andre Rieu’s karriere spænder over mere
end 30 år, og fans verden over elsker ham for hans fabelagtige mix
af vals, filmmusik, musical og opera. Når Rieu går på scenen er det

Afrejse:		Dage:
Lø 30.10.21
1		

Pris:
998,-

Bussen samler op i Thisted, Nykøbing og Skive.

Prisen inkluderer:
• 2-retters middag inkl. 1 øl eller
vand i Papegøjehaven

• 1 x billet til ABBA the Show (kat. B-billet,
gulvet)
• 4-stjernet bus

SOMMERSANG I MARIEHAVEN

1 dag

Bussen samler op i Thisted, Nykøbing og Skive.

Prisen inkluderer:
• Middag inden koncerten
• Koncert billet (Gulv, sektion G3/G7)

HANSI HINTERSEER

1 dag

Afrejse:		Dage:
Fr 28.05.21
1

Pris:
1.498,-

Ansager

Aalborghallen - Aalborg

Tag med på en festlig heldagstur til Ansager, hvor Helge Engelbrecht byder indenfor i sin baghave, som endnu engang danner
rammerne om »Sommersang i Mariehaven«

For femte gang i den store Schlager-karriere gæster Hansi
Hinterseer igen Aalborg, hvor der er mulighed for at opleve
de nye sange fra hans 25-års jubilæumsalbum, som ligger
nummer et på den officielle danske hitliste.

En mini festival i hyggelige omgivelser med masser af god musik og underholdning af de mange folkekære sangere og musikere, som vi kender bedst, bl.a Neighbours & Friends, Stig Rossen,
Ann-Mette Elten, Johnny Hansen, Kristina Bærendsen, Jan Svarrer, Rikke Thomsen, Maries Festival Band, Martin Schack og Jens
Jefsen…m.fl.

PROGRAM:

Efter endt opsamling kører vi direkte til Ansager, hvor vi finder Mariehaven
og skal tilbringe en hyggelig dag, med 8 timers musik og underholdning.
Selve musikarrangementet løber af stablen fra kl. 12.00 og slutter igen kl.
20.00. Der vil være rig mulighed for at købe både mad, øl, vin, vand, kaffe
og kage i boderne i Mariehaven.

Efter endt opsamling går turen mod Aalborg. Vi starter med en dejlig
2-retters middag i Papegøjehaven.
Efter middagen går vi over i Aalborghallen, hvor en festlig aften i
selskab med Hansi Hinterseer venter os. Efter koncerten går turen
hjemover igen.

Kl. 20.30 mødes vi ved bussen og kører tilbage til vores hjembyer.

Dage:
1

Pris:
998,-

Prisen inkluderer:
• Transport t/r

OBS: Der må ikke medbringes stole, paraplyer og egen mad og drikkevarer i Mariehaven.
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• Kaffe og kage
• Kørsel i 4-stjernet bus

Hansi har med sine 25 års lange musikkarriere og med over 7 millioner solgte enheder, virkelig markeret sig som en vaskeægte schlagerkonge. Når Hansi drager på turné, er det efterhånden en tradition,
at orkestret Das Tiroler Echo er med, og den kommende jubilæumsturné bliver ingen undtagelse. Her vil det festlige østrigske orkester
endnu engang stille op.

PROGRAM:

Afrejse:
Ma 24.05.21

Efter opsamlingen kører vi til
Messecenter Herning, hvor
vi får en lækker middag. Kl.
20.00 starter koncerten, hvor
vi skal opleve den storslåede
musik. Efter koncerten får vi
en kop kaffe og et stykke kage ved bussen, inden vi kører
tilbage til vore hjembyer.

• 1 x billet til Sommersang i Mariehaven.
• 4-stjernet bus

Afrejse:
Dage:
Sø 24.10.21 1			

Pris:
1.098,-

Bussen samler op i Thisted, Nykøbing og Skive.

Prisen inkluderer:
• 2-retters middag inkl. 1 drikkevare i Papegøjehaven

• Koncert billet (kategori B, blok 3, midtfor)
• Kørsel i 4-stjernet bus
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DIRTY DANCING - MUSICAL

FLENSBURG & GRÆNSEN

1 dag

1 dag

Tyskland

Musikhuset - Aarhus
musicalen rammer musikhuset i Aarhus med Silas Holst og
Mathilde Norholt i hovedrollerne.
Musicalen er en gribende kærlighedshistorie, som udspiller
sig på et fornemt kursted i USA tilbage i sommeren 1963.
Den pæne og forsigtige rigmandspige Frances (Baby) er på
et længere ophold på kurstedet med sin søster og forældre.
Her møder hun danselæreren Johnny, som hun forelsker sig
i. Den pæne og forsigtige pige træder ind i en helt anden
verden, og virkeligheden slår rod i Frances (Baby).
En musical med hede dansenumre og sange, som vi alle husker fra filmen.
Musicalversionen af Dirty Dancing blev for 5 år siden en af
de største publikumssucceser herhjemme nogensinde. Nu
er showet tilbage for fuld styrke - bare endnu flottere og
med landets allerbedste dansere, sangere og skuespillere
på scenen. Glæd dig til at opleve kærlighedshistorien, når

Afrejse:
On 28.04.21

Dage:
1

Pris:
1.098,-

Bussen samler op i Thisted, Nykøbing og Skive.

PROGRAM:

Efter opsamlingen sætter vi kursen mod Århus. Undervejs gør vi
stop ved Nilles Kro, hvor vi nyder en 2-retters middag. Efter middagen fortsætter vi til Musikhuset i Århus, hvor vi får anvist vores pladser og kan sætte os godt tilrette og se frem til en musicaloplevelse
af de helt store.

Prisen inkluderer:
• 1 x billet til Dirty Dancing
(A-kategori)

• 2-retters middag på Nilles Kro inkl. en lille øl
eller vand
• Kørsel i 4-stjernet bus

DESIGNER OUTLET NEUMÜNSTER

1 dag

Tyskland

Flensburg er en by, man ofte kører forbi, men rent faktisk er
Flensburg med sine ca. 100.000 indbyggere et besøg værd.
Hele gågaden er fyldt med aktiviteter, gode butikker, arkader med overdækkede butiksarealer, cafeer og restauranter.

PROGRAM: :
Efter endt opsamling holder vi en pause, hvor vi får en kop kaffe
og et rundstykke. Herfra kører vi direkte til Flensburg centrum og

Afrejse:
Lø 27.11.21
On 01.12.21
Fr 10.12.21

Dage:
1
1
1

får tid på egen hånd til at nyde alle de skønne butikker og den
hyggelige stemning i gågaden. I adventsugerne op til jul er der
masser af juleboder, hvor der er mulighed for at købe sig en varm
glühwein, brændte mandler eller andre lækkerier. Man kan finde sig
et godt sted at købe sin frokost, der er mange steder at vælge imellem. Efter nogle timers ophold i Flensburg kører vi til grænsen ved
Otto Duborg og holder en pause med mulighed for indkøb. Hen på
eftermiddagen går turen hjemover.

Pris:
298,298,298,-

Valuta: Euro
HUSK PAS

INDKØBSTUR – TYSKLAND
Hyggelige omgivelser og store besparelser. Designer Outlet
Neumünster indeholder mere end 120 luksus, designer og
livsstilsmærker som Boss, Adidas, Gucci, Michael Kors,
Ralph Lauren, Nike, Converse, Brax, 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 omgivelser er perfekte til en shoppedag og til en
forfriskning i en af de mange cafeer og restauranter. Spar
helt op til 70% i forhold til de vejledende udsalgspriser.
Afrejse:
Lø 24.04.21
Lø 30.10.21
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Dage:
1
1

Pris:
498,498,-

Børn:
298,298,-

1 dag

PROGRAM:

Efter endt opsamling får vi et rundstykke ved bussen. Herefter kører
vi direkte til Neumünster, hvor vi har nogle gode timer til at udforske de mange butikker. Sidst på eftermiddagen er der afgang fra
Designer Outlet mod grænsen, hvor vi holder en pause med mulighed for at købe aftensmad og handle lidt ind. Forventet hjemkomst
sidst på aftenen

Prisen inkluderer:
• .Kaffe med rundstykke på udrejsen
• 4-stjernet bus

Husk pas og Euro.

Efter endt opsamling holder vi en morgen pause, hvor
vi får en kop kaffe og et rundstykke. Vi fortsætter til
grænsen, hvor der vil være et længere ophold for indkøb v/Otto Duborg. Hjemkomst først på aftenen.

Pris: 248,- kr.
HUSK PAS

Lø
Lø
Lø
Lø
On
Fr
Lø

24.04.21
06.11.21
13.11.21
20.11.21
24.11.21
26.11.21
02.12.21
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ALSACE

8 dage

Frankrig

© Christophe MEYER - ADT

Highlights

© Pierre Jochem - ADT

• Hotel i centrum
af Colmar

Tag med på rejse til en af Frankrigs smukkeste regioner, Alsace i det østlige Frankrig, hvor et overflødighedshorn af
vinmarker, bjerge, historiske borge og idylliske byer præger billedet. Vi udforsker området og flere af byerne langs
den berømte vinrute i Alsace. Vi nyder naturen og de charmerende byer og smager naturligvis også på den lokale
vin. Udgangspunktet for rejsen er vinrutens mest berømte by Colmar, hvor vi bor i centrum – tæt på den historiske
bydel. Colmar ligger godt placeret i forhold til nogle af de
største attraktioner i Alsace, hvad enten det er gamle byer
på vinruten eller Vogesernes smukke natur,

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser
til overnatningshotellet i Midttyskland, hvor aftensmaden venter os.

bygningsværker, forretninger, katedralen og kanalkvarteret La Petite Venice - ”Lille Venedig”, en attraktion i sig selv. Rejselederen viser
rundt i bymidten, hvorefter der er tid på egen hånd til at udforske
byen, eller måske besøge det berømte museum Unterlinden, der bliver kaldt Colmars Louvre. I løbet af dagen vil der blive arrangeret en
vinsmagning. Aftensmad på egen hånd. Colmar har et væld af spændende spisesteder. Udforsk det lokale franske køkken. Rejselederen
er naturligvis behjælpelig med at finde et sted.
4. dag: Vinruten. I dag skal vi følge en del af den berømte og smukke vinrute. Vi besøger en række skønne byer bl.a. Kaysersberg og Ribeauville. Vinmarker, vingårde, smukke bjerge og betagende landsbyer pryder billedet. Vi tager os tid til at mærke stemningen i de romantiske byer og nyde udsigten langs den flotte strækning. Aftensmad på egen hånd.

2. dag: Obernai - Colmar. I dag kører vi ind i Frankrig, og vores første stop er den charmerende by Obernai, som er på listen ”de 100
smukkeste omveje i Frankrig”, som gives til autentiske og smukke
byer, der er en omvej værd. Vi bruger lidt tid i byen og nyder stemningen i den gamle bydel med de farverige gamle huse, inden vi
fortsætter videre mod hotellet i Colmar. Vi gør et kort stop ved klosteret Mont Saint Odile, hvorfra man har en betagende udsigt. I Colmar får vi tildelt værelser på hotellet og spiser aftensmad på hotellet.

5. dag: Strasbourg. Vi nyder morgenmaden på hotellet og kører
derefter en heldagstur til Strasbourg, som er hovedstaden i Alsaceprovinsen. Strasbourg er en historisk og smuk storby med den maleriske gamle bydel ”Petite France”, hvor bindingsværkshuse, kanaler
og hyggelige miljøer præger billedet, den betagende domkirke Notre Dame og naturligvis den nye bydel med EU Parlamentet. Vi tager
en byrundtur med bussen og til fods samt tilbyder en sejltur på kanalerne (Pris ca. 15 euro). Sidst på eftermiddagen kører vi retur til Colmar. Aftensmad på egen hånd.

3. dag: Colmar – Vinsmagning. Efter morgenmaden begiver vi os
ud i Colmar til fods. En flot og hyggelig by med et væld af smukke

6. dag: Bjergkæden Vogeserne - Grand Ballon - Eguisheim. I dag
går turen op i højden. Vi vil udforske og opleve en del af bjergkæden
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Vogeserne, hvor højeste punkt er Grand ballon – ca. 1.424 m.o.h. Vi
gør en masse stop i løbet af turen, så vi får et godt indtryk af området, den betagende natur og de hyggelige byer – blandt andet besøger vi den lille by Eguisheim, som er blevet kaldt en af Frankrigs
smukkeste byer. Vi besøger også Alsace´s største slot – Haut Koenigsbourg, hvorfra udsigten er enestående. Fulde af indtryk kører vi tilbage til Colmar. Aftensmad på egen hånd.

fra man har en flot udsigt mod slottet.
Vi går en tur i den gamle bydel, hvor der
er mange flotte bygninger og et væld af
cafeer og restauranter. Efter nogle timer
i Heidelberg kører vi videre mod vores
overnatningshotel i Midttyskland. Aftensmad på hotellet.

7. dag: Heidelberg. Efter morgenmaden tager vi afsked med Colmar og Frankrig og kører nordpå mod Heidelberg, hvor vi holder en
lille pause. Heidelberg er en flot, interessant og historisk by, som især
er kendt for Alte Brücke – den gamle bro over floden Neckar, hvor-

8. dag: Hjemrejse. I dag forsætter vi turen nordpå. Vi forventer at være hjemme
hen på aftenen.

Mercure Colmar Centre
Unterlinden***
15 Rue Golbery
68000 Colmar
Tlf. +33 389 41 7171

Afrejse:
Lø 17.04.21
Lø 21.08.21

Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Lø 24.04.21
8
5.998,- 2.150,Lø 28.08.21
8
6.098,- 2.200,-

• Oplevelser langs
den smukke
vinrute
• Unik naturoplevelse langs
bjergkæden
Vogeserne
• Heldagstur til
Strasbourg
• Besøg i Obernai
• Smag den lokale
vin

Moderne hotel med en fantastisk
beliggenhed lige ved den gamle
bydel. Hotellet har egen bar, fitness
center og sauna. Gratis WiFi. Alle
værelser har eget bad og toilet.

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatninger i Tyskland
• 5 x overnatning i Colmar centrum
• 7 x morgenmad

•
•
•
•

• Kaysersberg &
Ribeauville
• Slottet Haut
Koenigsbourg
• Besøg i Heidelberg

3 x aftensmad
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

Valuta: Euro
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NORMANDIET & JERSEY

9 dage

Frankrig

© Dietmar Feichtinger Architectes SBP Mariska TREBAOL

Normandiet ligger på Frankrigs nordkyst og er kendetegnet ved en utrolig smuk natur med mange idylliske byer
og en lang spændende historie. Området er kendt for et af
verdens historiens største begivenheder, da de allierede
gik i land d. 6. juni 1944. Denne rejse giver mulighed for at
se og opleve nogle af Normandiets største og mest kendte
seværdigheder. Vi skal på denne tur også besøge kanaløen
Jersey, den charmerende og frodige ø beliggende i St. Malo
Bugten, som betegnes som Dronningen af kanaløerne. Øen
er desuden kendt som tidevandsøen på grund af den ekstrem store forskel mellem ebbe og flod. Der kan være helt
op til 13-14 meters forskel. Øgruppen er historisk og geografisk en del af Normandiet, men siden 1204 har øerne
været britisk krondomæne, hvilket stadig synliggør sig på
øen.

PROGRAM:
1. dag: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til vi
når overnatningshotellet i Tyskland. Vi bliver indkvartereret og får
aftensmad på hotellet.
2. dag: Etretat. Efter morgenmaden kører vi direkte til den tidligere
fiskerby Etretat i Frankrig. Byen har med sine mange gamle bygninger stor sjæl. Malere som Claude Monet og Eugene Boudin fandt
stor inspiration her i farverne og de mange smukke naturmotiver.
De var med til at tiltrække det bedre franske borgerskab, og byen
gik fra at være et fiskerleje til, at være et foretrukket feriested for velhavere. Her finder man også en utrolig smuk udsigt over de hvide
klinter, som strækker sig ud i havet. Sidst på eftermiddagen kører vi
til hotellet i Caen, hvor vi bliver indkvarteret og får aftensmad.
3. dag: Caen. Vi starter dagen med en byrundtur i Caen til fods.
Der vil bl.a. blive et besøg i en af de to store klosterkirker i byen, Abbey aux Hommes og Abbey aux Dames, som er opført af Vilhelm
Erobreren og hans hustru Mathilde. De er begravet i hvert deres
kloster. Eftermiddagen kan bruges i Caen, f.eks. kan man besøge
Europas største krigsmuseum, »Le Memorial de Caen«, der giver et
imponerende overblik over de store konflikter i Europa i det 20. århundrede (entre ca. 20 euro)
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4. dag: Invasionskysten. Dagen i dag er viet til D-dag - de allieredes invasion på strandene i Normandiet i juni 1944. Vi skal se de
berømte steder på invasionskysten og starter turen med at køre til
havnebyen Arromanches, hvor vi gør holdt ved et udsigtspunkt før
byen, hvorfra man kan overskue store dele af de berømte strande.
Meget passende ligger her en 360 gr. biograf med enestående filmklip fra selve invasionsdagen. I selve Arromanches kan man se resterne af den havn, som de allierede lod opføre for at føre forsyninger i land, og der vil være tid til at besøge det lille museum, som
ligger her. Herfra går turen videre langs de kendte strande som
Gold, Omaha og Utah med besøg på den amerikanske og den tyske kirkegård. Fra kanonudstillingen Point du Hoc har man en flot
udsigt til invasionsstrandende. Der vil også blive en pause ved mindemærket for de danske sømænd, der deltog i invasionen, og i St.
Mere Eglise. En dag i invasionens tegn.
5. dag: Mont Saint Michel. Vi tager afsked med hotellet i Caen
og fortsætter turen mod St. Malo. Undervejs lægger vi vejen forbi
Frankrigs største enkeltstående turistmål, Mont Saint Michel. Denne kegleformede klippeø ligger i vadehavet på grænsen mellem
Normandiet og Bretagne. Her er en maksimal forskel på højvande
og lavvande på over 12 meter, således at øen til tider er omgivet af
vand og til andre tider forbundet med fastlandet. Øverst på øen ligger det gamle kloster viet til Sankt Mikael, og ved foden af klosteret den lille landsby med under 100 indbyggere, som i dag udelukkende lever af de tilrejsende. Tidligere var det pilgrimme og gæster
til klosteret - i dag er det turister. Det hurtigt skiftende tidevand ved
Mont Saint Michel er et imponerende skue, som retfærdiggør de
mange besøgende på stedet. Herefter fortsætter vi videre mod hotellet i udkanten af St. Malo øst, hvor aftensmaden venter os.
6. dag: Jersey. Efter en tidlig morgenmad på hotellet kører vi til
St. Malo, hvorfra vi skal sejle til Jersey. Overfarten tager ca. 1,5 time,
og ved ankomsten til Jersey sætter vi uret en time tilbage. På Jersey skal vi på en spændende tur med lokal bus rundt på øen, hvor
vi skal opleve nogle af øens største attraktioner. Øen er på størrelse
med Samsø og byder på masser af historie. Det er også her, man
finder nogle af de bedst bevarede forsvarsværker fra 2. Verdenskrig.
Udover en spændende historie, har øen de smukkeste landskaber og spektakulære kyster. På turen ser vi flere af de smukke kyst

og havnebyer og ikke mindst øens største turistattraktion, Corbiere Lighthouse (fyrtårnet) på den yderste sydvestspids af Jersey. Her
har forrevne klipper, undersøiske skær og stærke strømme i tidens
løb sendt adskillige skibe til havets bund. Inden man byggede fyrtårnet, satte man lys på køernes horn for på den måde at hjælpe
søens folk lidt på rette vej. Efter rundturen på øen vil der være tid til
på egen hånd til at opleve St. Hellier, som er den største by på øen.
Her vil der også være mulighed for på egen hånd at spise aftensmad på en af de mange restauranter. Jersey er et mekka for madelskere, ikke mindst for de som er til fisk og skaldyr. Øen har over 300
restauranter, hvoraf ikke mindre end fire af dem er Michelin-restauranter. Vi mødes senere og sejler tilbage til fastlandet, hvor bussen
venter os og kører os tilbage til hotellet.
7. dag: Honfleur. Vi forlader hotellet og kører videre til den charmerende Atlanterhavs by Honfleur. Det var herfra maleren Claude
Monet trak sine kunstner venner til sit lille »paradis« i Giverny for
at dyrke den nye kunstretning, impressionismen. Vi går en tur i det

gamle havneområde, hvorfra mange
opdagelsesrejsende tog ud i verden og
grundlagde franske kolonier. Sidst på eftermiddagen ankommer vi til hotellet
ved Rouen, hvor vi skal have aftensmad
og overnatte.
8. dag: Vi forlader hotellet i Frankrig og
sætter kursen nordpå, til overnatningshotellet i Tyskland, hvor aftensmaden venter os.
9. dag: Efter morgenmaden fortsætter vi hjemover mod den dansk/tyske
grænse. Efter en lille indkøbspause kører
vi op gennem Jylland og regner med at
være hjemme hen på aftenen.

OBS: Der er en times tidsforskel mellem Frankrig og
Jersey. Når kl. er 12.00 i Frankrig er den 11.00 på Jersey.

• Oplev en af
Frankrigs største attraktioner
Mont Saint
Michel
• Se byen Etretat,
hvor impressionisterne fandt
deres inspiration
• Tur til invasionskysten, hvor
D-dag fandt sted
• Rundtur på
kanaløen Jersey
• Besøg i den
smukke havneby
Honfleur

Hoteller: Se vores hjemmeside

Afrejse:
Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Lø 15.05.21 Sø 23.05.21 9
8.398,- 1.500,Lø 09.10.21 Sø 17.10.21 9
8.398,- 1.500,-

Highlights

• Byrundtur i Caen
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 3 x overnatning i Caen
• 2 x overnatning i St. Malo
• 1 x overnatning v/Rouen
• 8 x morgenbuffet

•
•
•
•
•
•

7 x aftensmad
Båd St. Malo – Jersey t/r
Rundtur på Jersey med lokal bus
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

Valuta: Euro / GBP
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PARIS & DISNEYLAND

6 dage

Frankrig

Mød Mickey Mouse, Pluto og alle de andre velkendte figurer. Glæd og forkæl børnene, familien og hinanden med en
tur til det ultimative eventyrland, Disneyland ved Paris. En
ferie med masser af magi, sjove og flotte oplevelser, som
børn og voksne vil huske hele livet. Vi bor på hyggelige
Sequoia Lodge Hotel i Disney parken, så Disneyland er lige
udenfor døren.
Disneyland består af to parker, Disneyland Park og Walt Disney Studios. Entrebilletten giver adgang til begge parker og deres forlystelser.
Disneyland Park, er den mest kendte af parkerne og består af fem
forskelige lande. Fantasy Land, Discovery Land, Adventure Land,
Frontier Land og Main Street USA. Her finder man over 40 forskellige forlystelser til både store og små, masser af forskellige restauranter, souvenir butikker og boder. Desuden er der mulighed for at opleve masser af underholdende shows og farverige parader. Om aftenen lukker parken, med et helt fortryllende show, med musik, magi
og fyrværkeri ved slottet. En helt igennem fantastisk oplevelse, man
bare MÅ opleve.
Walt Disney Studios, er lidt mindre kendt end Disney Parken, men
er absolut et besøg værd. Her finder man ca. 18 forskellige forlystelser og man kan se fem forskellige produktionsområder, hvor man
kan komme tæt på rampelyset, få et indblik i filmverdenen og opleve spændende effekter og stunts. Også her i parken finder man souvenir butikker og boder.
Udover Disneyland skal vi også tilbringe noget tid i byernes by Paris,
hvor vi blandt andet skal se hovedstadens vartegn, Eiffeltårnet.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser
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Highlights

til vi når overnatningshotellet i Sydtyskland. Undervejs vil vi hygge os
i bussen. Vi får aftensmad ved ankomst til hotellet i Tyskland.

• Byrundtur i Paris
• Hotel i Disneyland
så det er nemt at
komme til og fra
parken

2.dag: Paris. Efter morgenmaden kører vi videre gennem Tyskland
og Frankrig til Paris. Ved ankomst til Paris, tager vi på en tur rundt i
byen og ser nogle af de største seværdigheder, herunder Eiffeltårnet,
Champs Elysee og Triumfbuen. Der vil også være lidt tid på egen
hånd. Sidst på eftermiddagen kører vi til direkte til hotellet i Disney,
hvor aftensmaden venter os.
3.dag: Disneyland. Morgenmad på hotellet og herefter kan man
frit bevæge sig omkring i Disneyland, som man finder lige udenfor
døren. Disneyland byder på et væld af forlystelser og oplevelser for
hele familien, store som små. Om man er til vilde eller knap så vilde
karruselture, butikker eller man bare foretrækker at gå rundt og opleve den farverige eventyrpark, som er helt igennem fantastisk gennemført og struktureret. Aftensmad finder vi på egen hånd på hotellet eller i Disneyland, som byder på et væld af forskellige cafeer, restauranter og bistroer.

• 3 dages entre til
Disneyland
• Oplevelser for
hele familien
• Magi, eventyrland
og fortryllende
shows
Hotel i Disneyland
Sequoia Lodge ***
Avenue Robert Schuman
77700 Chessy
Tlf: +33 08448 008 898

Hyggelig bjerghytte hotel med masser af atmosfære,
smukt beliggende mellem træer ved søen i Disney
Parken med blot 15 minutters gang til selve Disneyland eller 8 min. med gratis shuttlebus Hotellet har
både inden og udendørs swimmingpool, hyggeligt
fællesområde og værelser med bad og toilet, TV og
telefon. Max. 4 personer pr. værelse.

4. dag: Disneyland. Morgenmad på hotellet. Disneyland venter
igen lige udenfor døren.
5. dag: Disneyland. Efter morgenmaden tjekker vi ud af hotellet og
får opbevaret vores bagage i bussen, før vi har resten af dagen til rådighed i parken. Her er der tid til at prøve yndlingsforlystelserne eller
besøge de steder i parken, man måske ikke har nået at se endnu. Om
aftenen mødes vi ved bussen og efter en aktiv dag i Disneyland kan
vi læne os tilbage, slappe af og få sovet mens vi i løbet af natten kører op igennem Frankrig og Tyskland og kører over grænsen til Danmark næste morgen.
6. dag: Hjemrejse. Vi forventer at være hjemme hen på dagen.

Afrejse:
Lø 27.03.21
Lø 16.10.21
Sø 17.10.21

Hjemkomst:
To 01.04.21
To 21.10.21
Fr 22.10.21

Dage:
6
6
6

Pris:
6.898,7.298.7.298.-

Rabat på værelse med 2 fuldt betalende:
0-2 år: 4.000,3-12 år: 2.400,13-18 år: 900,3. + 4. person: 900,-

Enev.:
2.500,2.600,2.600,-

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning i Tyskland
• 3 x overnatning i Disneyland
• 4 x morgenmad
• 2 x aftensmad
• Byrundtur i Paris
• 3 dages entre til Disneyland inkl.
adgang til forlystelser

• Mød alle de
velkendte Disney
figurer
• Walt Disney
Studios
• Disney Slottet
med fyrværkeri

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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FÆRØERNE & ISLAND – KRYDSTOGT

8 dage

Rundrejse
Tórshavn

Highlights
• Rejse med luksusskibet Norröna

En fantastisk rundrejse, hvor vi oplever både Island, ildens
og isens ø, og Færøerne, de fantastiske klippeøer i Nordatlanten. Vi sejler med et af Nordatlantens nyeste og smukkeste færger - luksusfærgen Norröna, og har ophold på både
Færøerne og Island. Se de imponerende landskaber, oplev
vores naboer i Nordatlanten, nyd en smuk skibsrejse til
de fascinerende destinationer og vær parat til fantastiske
minder for resten af livet.

tion i rækken og den ufuldendte Magnus-katedral samt den lille
Olavs kirke fra middelalderen. Kirkjubøur er et spændende sted at
besøge – og utrolig smukt beliggende med udsyn til øerne Hestur,
Koltur og Sandoy. Lidt tid på egen hånd i Torshavn inden færgeafgang. Tilbage på skibet sejler vi fra Færøerne kl. 14.00 mod Island. I
starten sejler vi mellem de mange øer og meget tæt på land, hvilket er en helt enestående oplevelse. Om eftermiddagen serveres
der kaffe og islandsk kage, og der vises en film om Island.

Overnatningen ombord er i kahytter med wc/bad, 2 senge,
inkl. sengetøj, håndklæder og TV.

4. dag: Island. Allerede tidligt om morgenen kan vi se Island. Under morgenmaden nyder vi den smukke indsejling til den idylliske
lille by Seydisfjördur på Island. Efter ankomsten tager vi på en heldags udflugt på Island. Vejen fra Seydisfjördur til byen Egilsstadir går
over det 620 meter høje Fjardarheidi pas. Derfra fører den ned gennem Jökuldalur, snor sig opover Jökuldalsheidis bakkede terræn og
til sidst krydser den Mývatnsöræfis ørkenlignende vidder. Vi standser ved Námaskard for at opleve den geotermiske aktivitet – gejsere, kogende mudder og et mørkt månelignende landskab. På vejen
rundt om søen passerer vi først den nordlige side med byen Reykjahlíd, siden runder vi sydsiden, hvor kratere fra tidligere udbrud
nær ved Skútustadir udgør et specielt syn. Der bliver også en mulighed for selv at udforske landskabet til fods, da vi standser mellem de
tårnende lava formationer, som islændinge kalder Dimmuborgir. Før
vi vender tilbage til skibet, standser vi en sidste gang ved Jardbödin,
Mývatns naturbad. Her serveres et let måltid. Mulighed for at bade,
så husk badetøjet. Pris ca. 250,-.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling via Skive/Herning kører vi
til Hirtshals, hvor vi stiger ombord på Norröna. Ombord får vi anvist
vore kahytter, som vi beholder på hele rejsen. Smyril line byder os
velkommen ombord med et velkomst- og informationsmøde med
en velkomstdrink. Aftensmad ombord.
2. dag: Smuk dag på havet. Efter en righoldig morgenbuffet
ombord, har vi tid til at nyde en smuk dag på havet. Ombord på
skibet er der forskellige former for underholdning og faciliteter, som
man kan benytte dagen igennem. I skibets biograf vises en film
om Færøerne. Vi sejler i dag forbi Shetlandsøerne, hvor vi kan være
heldige at se hvaler. Langs kysterne på Shetlandsøerne er de mest
almindelige hvaler marsvin, men også større hvaler som vågehvaler,
pukkelhvaler og spækhuggere har fast tilhold omkring øgruppen.
3. dag: Færøerne. Tidligt om morgenen ankommer vi til Færøerne.
Vi forlader skibet for at opleve de fascinerende klippeøer med deres
enestående natur. Vi kører over fjeldet til Kirkjubøur som er Færøernes gamle, historiske og kulturelle centrum. Vi ser den maleriske
kongsgård, hvor den nuværende kongsbonde er den 17. genera-
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5. dag: Island. Efter morgenmad ombord på skibet fortsætter vi oplevelserne på Island. Turen i dag starter med besøg i byen Reydarfjördur.
Vi skal igen i dag over bjergpasset Fjardarheidi for at komme til den lille landsby, der ligger i bunden af fjorden. På grund af de gode havneforhold og den strategiske beliggenhed blev Reydarfjördur den næststørste af de allierede baser på Island under 2. verdenskrig. Derfra kører vi til Egilsstadir og videre langs Lögurinns sydøstlige bredde, hvor

vi passerer den smukke Hallormsstadarskógur, som er Islands største
skov. Vores næste stop er Skriduklaustur, som den kendte islandske
forfatter Gunnar Gunnarsson lod bygge i 1939. Siden år 2000 har Skriduklaustur fungeret som et kultur- og videnskabscenter. Under opholdet på Skriduklaustur besøger vi museet og spiser frokost på den
charmerende herregårdscafé Klausturkaffi. Et stenkast derfra ligger informationscenteret Snæfellsstofa, hvor vi får en fortælling om Islands
dyre- og planteliv. På vejen tilbage stopper vi i Egilsstaðir, hvor vi har
en times tid, inden vi kører tilbage til Seydisfjördur og skibet.
6. dag: Færøerne. Vi ankommer igen til Færøerne og tilbyder
denne gang en udflugt til landsbyen Nes på Eysturoy. I Nes får vi
mulighed for at lære om den moderne fårefarm blandt fårene i Torkilsheyggsgardur. Vi runder besøget af med at smage på hjemmelavet rabarbersaft samt de unikke færøske delikatesser “skerpikjøt” og
“ræst kjøt”. Efter besøget i Torkilsheyggsgarður fortsætter vi til uldforretningen Navia, som er en af de førende virksomheder inden for

garn- og strikindustrien på Færøerne.
Hos Navia får vi også chancen for at
se og købe de færdige produkter, der
kommer fra Torkilsheyggsgardur.
7. dag: En dag på havet – Hjemrejse. En smuk dag på havet. Gå på
shopping eller en tur på soldækket,
tag en stille drink i baren eller nyd
roen i kahytten. Om aftenen serveres
den store vikingebuffet.
8. dag: Hjemkomst. Veludhvilet og
mæt af mange store oplevelser ankommer vi til Hirtshals og bliver kørt
til vore hjembyer.

Dage: Pris:
8
8.998,8
8.998,-

Tillæg for udvending kahyt: 1.500,- pr. person
Valuta: DKK, ISK
Der kan veksles til Islandske kroner på Island

Prisen inkluderer:
• 7 x overnatninger i kahyt med
eget bad/wc og TV
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad
• 2 x let frokost på Island

• Stort soldæk
hvorfra man kan
nyde udsigten og
den friske luft
• Mange aktivitetsmuligheder
ombord på skibet
• Færøernes hovedstad, Torshavn
• Færøernes gamle
historiske og kulturelle centrum
Kirkjubøur
• Oplev Islands
geotermisk aktivitet med varme
kilder og svolvlandskaber

Norröna
Skibet Norröna er et flot og fascinerende krydstogtskib, der kan tage 1.482 passagerer og har plads til 800 biler. Ombord på Norröna har vi den samme kahyt
på hele rejsen. Norröna har swimming pool, sauna, biograf, legeplads, fitnesslokale, bar, restauranter m.m. Alle kahytter har eget bad og toilet.

Afrejse:
Hjemkomst:
Lø 01.05.21 Lø 08.05.21
Lø 08.05.21 Lø 15.05.21

• På skibet vises
film om destinationerne

• Fascinerende
lavaformationer
på Island
•
•
•
•
•

1 x kaffe på Færøerne
1 x kaffe med islandsk kage
Alle udflugter ekskl. entreer
Lokal guide på alle udflugter
Dansk rejseleder
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FÆRØERNE med fly

5 / 6 dage

Torshavn • Kirkjubøur • Klaksvik • Gjógv • Saksun • Nolsoy • Gasasdalur • Vestmanna
Den hurtige vej til Færøerne. Vi giver dig muligheden for at
flyve til Færøerne. En helt fantastisk rejse til et smuk og interessant land, hvor vi ser de bedste natur- og kulturoplevelser. Rejsen er tilrettelagt, så du kan koncentrere dig om
at opleve. Sammen med vores rejseleder og en lokal guide
kommer du tæt på de lokale og kan opleve det autentiske
Færøerne. Vi bor på hotel i Torshavn by, så det er let at færdes i byen på egen hånd. Udflugterne på denne rejse foregår rundt på nogle af de 18 øer og giver dig et godt indtryk
af den storslåede natur og kultur.

PROGRAM:
Udrejse: Efter endt opsamling kører vi til Billund Lufthavn, hvorfra der
er afrejse med Atlantic Airways. Flyvetiden er to timer. Ved ankomsten i Vagar lufthavn venter bus og lokalguide på os. Vi kører direkte
til Torshavn, hvor vi tjekker ind på hotellet. Aftensmad på nærliggende restaurant.
Gjógv & Klaksvik: Med bus går turen fra Torshavn langs kysten og
gennem farverige bygder. Torshavn ligger på øen Streymoy, og i dag
kører vi lidt nordpå, hvor vi tager broen - som de lokale kalder broen over Atlanterhavet – til øen Eysturoy og fortsætter i retning af den
nordligste bygd Gjógv. Denne by er kendt for sin særprægede og fascinerende naturhavn samt Kronprinsesse Mary’s bænk. Vi får frokost
(inkluderet) i hyggelige omgivelser i Gjógv. Vi tager også et stop ved
de karakteristi¬ske klippeformationer i havet – ”Kæmpen og Kællingen” og det højeste fjeld på Færøerne - Slættaratindur 882m. Turen
fortsætter til den næststørste by på Færøerne – Klaksvik. I Klaksvik ser
vi os omkring og besøger bl.a. Christianskirken, som er tegnet af den
danske arkitekt Peter Koch samt den smukke lokale park. Klaksvik er
den vigtigste by for fiskeindustrien på Færøerne og kaldes også for
Færøernes fiskerihovedstad.
Nólsoy: Øen Nólsoy ligger lige ud for Torshavn. En lille sejltur (inkluderet) på 15 min. Vi bliver modtaget af en lokal guide og får en rundvisning i den charmerende bygd, hvor tiden synes at stå stille. Vi be-
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søger Ove´s robåd samt et lokalt museum. Ove er den lokale helt,
som roede egenhændigt fra Nólsoy til København i 1986 og derved
blev verdenskendt. Frokost serveres på den lille lokale cafe (inkluderet).
Torshavn: Sammen med lokal guide går vi på opdagelse i Torshavn.
Vi ser bl.a. den charmerende gamle bydel i Torshavn, Tinganes og Reyn med de små gyder og charmerende huse med græs på taget. Den
lokale guide fortæller gode historier om fortiden og nutiden. Turen
går også forbi domkirken og det hyggelige område Vågsbotn med de
mange både. Her ses tydeligt, at fiskeri og havet har stor betydning
for lokalbefolkningen.
Kirkjubøur: I bygden Kirkjubøur besøger vi Magnus katedralen, som
aldrig blev færdigbygget, fordi byggeherren blev dræbt af lokale
modstandsfolk under et oprør. Vi besøger også Olavs kirken samt røgstuen på kongsbondegården (entre inkluderet), hvor man virkelig kan
mærke historiens vingesus. Både katedralen, kirken og kongsbondegården stammer fra omkring det 11. århundrede. Den nulevende
kongsbonde er nr. 17 i lige linje gennem generationerne. Efter Kirkjubøur tager vi et kort besøg i Nordens Hus.
Tilkøb: Vandretur. Tag med på en ca. 7 km lang og 3 timers vandring
over fjeldet fra Torshavn til Kirkjubøur sammen med lokal guide. Ruten er godt afmærket med varder i terrænet. Mærk den friske luft, se
de rå klipper og det unikke og omskiftelige lys på Færøerne. Fantastiske udsigter undervejs – hvis vejret tillader det. Se bl.a. Torshavn fra
oven samt øerne Nólsoy, Sandoy, Hestur, Koltur og Vagar. Fra Kirkjubøur følges vi med resten af gruppe i bussen retur til Torshavn. Pris:
350 kr. pr. person (min. 5 personer). Aflyses i tilfælde af dårligt vandrevejr. Vandresko påkrævet.
Saksun: Oplev den idylliske bygd Saksun, som ligger malerisk i bunden af det der engang var en smal fjord med høje fjelde på begge sider. I Saksun ser vi den smukke gamle kirke med græstag. Kirken blev
i gamle dage flyttet og båret (sten for sten) fra nabobygden Thørnuvík, fordi præsten mente at den lå bedre i Saksun. Vi besøger også det

Highlights
lokale museum Duvugardar i Saksun, som er en gammel gård, hvor
man kan se, hvordan færinger indrettede sig før i tiden (entre inkluderet).
Gasadalur: Bygden Gasadalur – eller Gåsedalen – var i mange år isoleret og svær at komme til, da der ingen vej var til bygden. Først i
2004 blev der sprængt en tunnel igennem fjeldet. Vi kører igennem
den 1700 m lange tunnel til den lille bygd, som ligger omsluttet af
de højeste fjelde på Vagar. I bygden findes det flotte vandfald Bøsdalafossur, der falder 35 m direkte ned i Atlandethavet samt flere flotte
huse og en fantastisk udsigt.
Tilkøb: Udflugt til fuglefjeldene varighed ca. 4,5 time. Vi starter
i bygden Vestmanna, hvorfra der sejles ud til fuglefjeldene langs de
stejle og majestætiske klipper, som rejser sig lodret flere hundrede
meter op fra havet. Klippernes formationer, vandets farve, fårene som
græsser på de stejle klipper, vandfald og fugleliv – alt sammen imponerer øjet og sjælen. Fuglelivet består hovedsagelig af søpapegøjer
og mallemukker. På turen sejles der også ind i grotterne - en meget
speciel oplevelse. En sejltur på ca. 2 timer. Pris: 550 kr. pr. person.

Hotel Torshavn
Torsgøta 4
FO-100 Torshavn
Tlf. +298 350000

Afrejse:
To 20.05.21
Sø 15.08.21

Nes & Toftir (kun på 6.dages rejsen): Vi
tager på besøg i bygderne Nes og Toftir
på den sydlige ende af øen Eysturoy. Vi
ser en på fårefarm, hvor vi kommer tæt
på fårene og får indblik i farmens drift.
Derefter besøg ved Navia, som er anerkendt producent af uldprodukter. Pause ved den fine sø Toftavatn med mulighed for en gåtur. Frokost på cafe i bygden Runavik.

• Direkte fly t/r fra
Billund

Hjemrejse: Efter nogle indholdsrige dage på Færøerne er det tid til at rejse hjem.
Maj: Afrejse fra Vagar kl. 08.00. August: Afrejse fra Vagar kl. 18.30. I Billund venter en
bus på os, og vi starter straks hjemturen
med bussen mod vore hjembyer.

• Klippeformationen ”Kællingen &
Kæmpen”

Valuta: DKK
TILKØB: Fuglefjeldene: 550,-.
TILKØB: Let vandretur: 350,-

Enev.:
1.700,2.000,-

• Besøg Nólsoy og
Ro-Ove’s båd
• Gjógv med den
smukke naturhavn & ”Mary’s
bænk”

• Den idylliske
bygd Saksun
• Mulighed for fuglekig på Vestmanna Fuglefjelde
• Kirkjubøur og
Kongsgården

3-stjernet hotel beliggende i centrum ved den
smukke havn og kun 300 m fra den gamle
bydel. Der er restaurant og bar på hotellet. Alle
værelser med eget bad og toilet samt tv og
WiFi.

Hjemkomst: Dage: Pris:
Ma 24.05.21 5 	  9.998,Fr 20.08.21 6
11.498,-

• Hotel i centrum af
Torshavn

Prisen inkluderer:
• Bustransfer til/fra Billund
• Flybillet tur/retur
• Bagage på fly
• 4/5 x overnatning på Færøerne
• 4/5 x morgenmad
• 3/4 x frokost
• 1 x aftensmad

• Klaksvik – Færøernes næststørste
by
• Klassisk vandretur over fjeldet

• Entre til bygdemuseum i Saksun
• Entre til kongsbondegården i
Kirkjubøur
• Entre til museum på Nólsoy
• Besøg fårefarm (august)
• Sejltur til øen Nólsoy t/r
• Alle nævnte udflugter
• Dansk rejseleder
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ISLAND med fly

5 dage

Oplev vulkanøen i det nordlige Atlanterhav med varme
kilder, en sprudlende undergrund, smukke vandfald og
meget mere. Et mekka for naturelskere. En smuk men også
barsk natur. Kun få timers flyvetur fra vores hjemland ligger Island, som er så ganske anderledes end Danmark.
Vores udgangspunkt er hovedstaden Reykjavik, hvor vi
bor på hotel i centrum. Herfra udgår vores udflugter. Vi ser
nogle af de største seværdigheder på øen og får et godt
indtryk af, hvad landet har at tilbyde. Hanstholm Rejsers
rejseleder samt lokale dansktalende guider er med på hele
rejsen. Vi flyver direkte fra Billund til Island med Icelandair.

PROGRAM:
1. dag Udrejse: Efter endt opsamling kører vi til Billund Lufthavn,
hvorfra vi har afgang kl. 22.35. Flyvetiden er ca. 3 timer. Tidsforskel
2 timer. Ankomst i Keflavik kl. 23.30. Udenfor lufthavnen holder en
bus klar til at køre os direkte til hotellet i Reykjavik, hvor vi bliver indlogeret.
2. dag: Reykjavik – Hvalsafari / Lundesafari / FlyOver Iceland. Morgenmad på hotellet. Formiddagen bruger vi på at stifte
bekendtskab med Reykjavik og byens attraktioner og historie. Med
bus og til fods oplever vi byen. Vi stifter bekendtskab med Reykjaviks gamle bykerne. Vi besøger blandt andet den majestætiske
Hallgrímskirkja – en kirke, som er bygget i futuristisk stil og rejser
sig over byen. En af de mest omtalte og elskede seværdigheder. Vi
ser den smukke koncertsal og konferencecenter på havnefronten Harpa, som er designet af det danske firma Henning Larsen
Architects i samarbejde med dansk-islandsk kunstner Ólafur Elíasson. Lidt udenfor centrum ligger museet Perlan, som kendes på
det store glaskuppel-tag og den flotte arkitektur. Her kan man bl.a.
lære om Islands geologi og dyreliv samt nyde udsigten over Reykjavik. Om eftermiddagen er der mulighed for at vælge imellem
3 aktiviteter (bestilles sammen med rejsen) eller nyde tid på egen
hånd i byen. Efter eftermiddagens udfoldelser mødes vi alle på en
af byens restauranter til aftensmad (inkluderet).
Hvalsafari – kl. 13-16: Vi sejler med en af Islands største hvalsafaribåde, som har fantastisk interiør og et stort dæk, hvor alle kan
se hvalerne på en sikker måde. Guiden (engelsk) viser, hvor man
kan får øje på hvalerne og fortæller om de forskellige typer hvaler
og fugle, som man kan se. Hele udflugten finder sted i en ånd af
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respekt og beskyttelse af naturlivet – vi lader hvalerne komme til
os og ikke omvendt. De hvaler, man har mulighed for at se, er frem
for alt vågehvaler, hvidnæsede delfiner, sømarsvin og pukkelhvaler. Husk varmt og vandtæt tøj, gode sko, hue og handsker. Varme
vandoveralls udleveres ombord for komfort og sikkerhed. Café og
toilet ombord. Pris: 595,- pr. person.
Søpapegøje-/lundesafari – kl. 14-15: Dette er udflugten for dig,
som gerne vil rigtig tæt på lunderne - kendt for deres store farverige papegøjelignende næb i kombination med et pingvin-look.
Med en specialdesignet båd sejler man 15 minutter ud for Reykjavík til øen Akurey, hvor fuglene lever. Guiden fortæller (engelsk)
fakta og historier om lunden og omgivelsernes øvrige dyreliv. Husk
varmt og vandtæt tøj, gode sko, hue og handsker. Varme vand
overalls udleveres ombord for komfort og sikkerhed. Pris: 395,- pr.
person.
FlyOver Iceland: Helt ny virtuel attraktion, som åbnede sommer
2019. Forestil dig at flyve hen over Islands spektakulære natur i en
helikopter. FlyOver Iceland er en biograf med den nyeste teknologi,
så du virkelige følger, at du flyver og kommer helt tæt på steder,
som man ellers ikke ville opleve. Inden flyveturen, som varer ca. 10
min, er der andre små shows om natur, tid og menneskehed på
denne bemærkelsesværdige ø. Fra vulkaner og gletsjere til vikinger,
trold med mere. En flot og magtfuld oplevelse i en helt speciel virtuel verden. Pris: 295,- pr. person.
3. dag: Den Gyldne Cirkel. Rundturen ”Den Gyldne Cirkel”, som
er en islandsk klassiker, hvor vi på en og samme dag oplever nogle
af Islands mest kendte attraktioner. Mød landets naturfænomener
ved de varme kilder, blandt andet ved Geysir og det fantastiske
vandfald Gullfoss. Se majestætiske Gullfoss – ”det gyldne vandfald”
– som ofte betegnes som Islands allersmukkeste. Vandfaldet har
to etaper, og man kan komme helt tæt på de enorme vandmasser,
som kaster sig ud over kanten og ned i ravinen. Lige i nærheden
af Gullfoss findes det geotermiske Geysir-område med sine varme
kilder og Islands mest aktive gejser, Strokkur. Med regelmæssige
udbrud hvert femte minut får vi flere chancer for at opleve, når kilden kaster en imponerende kaskade af vand op mod himlen. Man
kan vandre rundt mellem huller med boblende ler og dampende
underjordiske kilder – og mærke jordens indre kræfter lige under
fødderne. Vi besøger den smukke nationalpark Thingvellir. Her samledes det islandske Alting, der er verdens ældste rigsdag, allerede

i 900-tallet. Island ligger midt på sprækken mellem de europæiske
og amerikanske kontinentalplader, og i Thingvellir er forkastningen,
der dannes, når de to kontinenter langsomt flytter sig, særligt tydelig. Let frokost undervejs.
4. dag: Det sydlige Island. Dages udflugt går i dag mod syd. I
lavlandet på det sydlige Island møder vi frodige marker, mægtige
vandfald, smukke strande, gletsjere og hyggelige små byer. Vi oplever naturskønne steder og områder, hvor landets historie blev formet. Fra Reykjavik kører vi sydpå mod Hvolsvöllur og senere videre
mod vandfaldet Seljalandsfoss, hvor man faktisk kan komme ind
bag selve vandfaldet. Turen fortsætter videre mod det større vandfald Skógarfoss, hvor man kan komme helt tæt på foden af vandfaldet. Vi besøger byen Vík på den sydlige kyst, hvor vi får frokost. I
Víks omgivelser finder vi de imponerende sorte strande af vulkansand, et rigt fugleliv langs kystens klipper og særegne lavaformationer. Her er også god mulighed for at se de berømte søpapegøjer.
En variationsrig dag fyldt med oplevelser og Islands mange kontraster.

5. dag: Den Blå Lagune – Hjemrejse. Efter en rolig morgen holder
bussen klar til at tage os til vores sidste og en af de mest omtalte
oplevelser på Island – Den Blå Lagune. Vi har et par timer til rådighed i lagunen, hvor der er inkluderet entré, håndklæde og valgfri
drink i lagunen. Så husk badetøjet! Den berømte Blå Lagune ligger
som en oase midt i et lavafelt uden for Reykjavík. Her kan man nyde
det varme (36-39° grader) og mineralholdige vand, uanset årstiden. Den Blå Lagunes varme vand indeholder naturligt aktive ingredienser, såsom velgørende mineralsalte og grønne alger, som hjælper dig med at slappe af og slippe hverdagens stress og jag. En dejlig afslutning på rejsen. Herefter bliver
vi kørt i lufthavnen, hvor vi har afgang
fra Keflavik kl. 16.40. Ankomst Billund kl.
Highlights
ca. 21.35. I Billund venter en bussen på
• Direkte fly t/r fra
os, og vi starter hjemturen mod vore
Billund
hjembyer.
• Den Blå Lagune
NB: Der tages forbehold for
• Byrundtur i
ændringer i programrækkefølge.
Reykjavik
• Gejseren Geysir &
Gullfoss-vandfaldet

Valuta: ISK
OBS: Man kan ikke veksle til islandske krone hjemmefra da de danske banker ikke tilbyder dette. Når man kommer til Island kan
islandske kroner hæves i bankerne, bl.a. i lufthavnen, såvel som i pengeautomater (ATM’s) rundt omkring i landet. VISA og MASTERCARD kan også bruges næsten alle steder.

Centerhotel Klöpp
101 Reykjavik
Tlf. +354 5958520

Afrejse:
Ma 24.05.21
Ma 23.08.21

Hjemkomst:
Fr 28.05.21
Fr 27.08.21

3-stjernet hotel beliggende i centrum af
Reykjavik med butikker og restauranter
lige udenfor døren. Lille morgenmadsbuffet. Alle værelser med eget bad og
toilet samt tv og internet.

Dage: Pris:
Enev.:
5	  9.998,- 1.500,5
10.998,- 1.900,-

TILKØB: Hvalsafari: 595,-.
TILKØB: Lundesafari: 395,-.
TILKØB: Virtuel FlyOver Iceland: 295,-.
Bestilles sammen med rejsen
HUSK PAS

Prisen inkluderer:
• Fly Billund – Keflavik t/r
• Bagage på fly
• 4 x overnatninger
• 4 x morgenmad
• 1 x aftensmad
• 2 x frokost

• Nationalparken
Thingvellir
• Sorte strande med
vulkansand
• Smukke klippeformationer
• Hotel i centrum af
Reykjavik

• Besøg i Den Blå Lagune inkl.
entré, håndklæde og drink
• Alle nævnte udflugter
• Dansk rejseleder
• Transferbus til/fra Billund Lufthavn
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ISLAND RUNDT med fly

8 dage

Rundrejse

Island er et lille land, men faktisk større end man lige tænker. Landet er 2,5 gange så stort som Danmark, og hovedvejen, som følger landet hele vejen rundt er 1.339 km lang.
På denne rejse følger vi som udgangspunkt hovedvejen
”Rute 1” det meste af vejen, men tager også nogle afstikkere for at se nærmere på nogle af de utallige seværdigheder
undervejs. Efter flyveturen til vulkanøen kører vi med bus
og dansktalende lokalguide ud for at opleve øen med start
i syd og derfra til østkysten og videre mod nord og til slut
vestkysten tilbage til Reykjavik. Vi ser nogle af de største
seværdigheder og kommer helt tæt på øens enestående og
varierende natur samt de stærke naturkræfter, som siden
bosættelsen i år 874 har haft - og stadig har - stor betydning for livet på øen. Oplev sommer i Island med os!

PROGRAM:
1. dag Udrejse: Efter endt opsamling kører vi til Billund Lufthavn,
hvor fra vi har afgang kl. 22.35. Flyvetiden er ca. 3 timer. Tidsforskel
2 timer. Ankomst i Keflavik kl. 23.30. Udenfor lufthavnen holder en
bus klar til at køre os direkte til Hotel Viking Village lige udenfor Reykjavik, hvor vi bliver indkvarteret og siger godnat.
2. dag: Den gyldne Cirkel. Efter morgenmad på hotellet kører vi
mod nationalparken Thingvellir, som er et af de mest betydningsfulde historiske steder i Island. Derefter går turen til det smukke og
majestætiske vandfald Gullfoss og videre til det geotermiske område med kendte gejser Geysir samt den aktive gejser Strokkur m.m.
Vi stopper også ved det geotermiske område ved Secret Lagoon.
Her kan I bade i det 38-40 grader varme vand (tilkøb). Secret
Lagoon er fra 1891 og dermed den ældste badeanstalt i Island. En
god oplevelse! Husk badetøj. Vi bliver indkvarteret og spiser aftensmad på Hotel Eyjafjallajokull.
3. dag: De smukke vandfald – Jökulsárlón – Diamond Beach.
I dag besøger vi de smukke vandfald Seljalandsfoss og Skogafoss,
som man kan komme helt tæt på. Derefter fortsætter turen til den
imponerende Sorte Strand (Reynisfjara), som er landets sydligste
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punkt og hjemsted for mange forskellige søfugle – bl.a. den smukke og farverige søpapegøje. Reynisfjara er berømt for sin fantastiske, geologiske lavastruktur med basaltsøjler, sort sand og Reynisdrangar. Vi holder pause i den lille by Vik. Herefter fortsætter vi over
sletten Myrdalssandur og stopper i Eldhraun, hvor den berømte
vulkan Laki var i udbrud i 1783. Sidste stop er ved den smukke gletsjerlagune Jökulsárlón og stranden Diamond Beach, hvor isklumper
fra gletsjeren ligger på den sorte lavastrand og glimter. Overnatning tæt på lagunen, hvor kokken byder på en helt speciel, islandsk
suppe med brød til aften.
4. dag: Jökulsárlón - Østfjordene. Vi starter dagen med en imponerende sejltur på gletsjerlagunen Jökulsárlón blandt flydende
isbjerge ved Vatnajökull. Derefter byder ruten i dag på en smuk
køretur langs Østfjordene. Undervejs holder vi ind ved bl.a. fiskerbyen Høfn, hvor vi besøger informationscentret Vatnajökull National
Park. Vi stopper kort i Djupavogur, inden turen går over Öxi - en fantastisk smuk køretur med flotte naturoplevelser. Vi inviterer dig til
en hyggelig aften i venlige omgivelser på Hafursa ved Hallormstad.
Hafursa er en gård med lokale Islændinge, som inviterer til middag
i deres gamle kartoffellade. Det er rigtig hyggeligt og autentisk.
Oplev en sand islandsk gæstfrihed, når værterne Anna og Thorkell
tager imod jer, serverer mad og fortæller om livet på Hallormstad.
Efter aftensmaden er der ca. 45 min. kørsel til hotellet udenfor Egilsstadir.
5. dag: Dettifoss – Mývatn. Efter morgenmad på hotellet kører vi
over højlandet Mödrudalur til Dettifoss, som er det største og mest
kraftfulde vandfald i Europa. Vi udforsker vulkanske områder med
pseudokratere, boblende mudderpøle og besynderlige lavaformationer i det geotermiske område Námaskard. Der bliver mulighed
for at besøge og bade i naturbadene ved Mývatn Bad (tilkøb). Husk
badetøj. I området omkring Mývatn oplever vi Grjótagjá og Dimmuborgir. Til sidst stopper vi ved Godafoss, Gudernes vandfald, inden
turen fortsætter til vores overnatningssted ved Akureyri.
6. dag: Akureyri. Vi starter dagen med morgenmad på hotellet.
I Akureyri, som er Islands næststørste by med ca. 20.000 indbyg-

gere, er der mulighed for at tage på hvalsafari (tilkøb). De, der ikke
ønsker hvalsafari, kan udforske byen. Der er afgang fra Akureyri kl.
15.00 mod Glaumbær som er en gammel præstegård i traditionel
islandsk byggestil med vægge lavet af tørv. Efter besøget her kører
vi videre til hotellet i Laugarbakki, hvor vi bliver indkvarteret og får
aftensmad.
Tilkøb: Hvalsafari. Se dyrelivet i farvandet ved Akureyri, nemlig
de utrolige Eyjafjord-pukkelhvaler i deres naturlige levesteder. Guiden (engelsk) er ekspert i at opdage hvalerne og kan fortælle dig
alt om deres opførsel og besvare eventuelle spørgsmål, som du
måtte have. Skibet er specialbygget og har en uovertruffen udsigt
fra dækket. Dets hastighed gør det muligt at nå områder langt i
Eyjafjorden. Skibet har mange inden- og udendørs siddepladser
samt lille cafeteria. Husk varmt og vandtæt tøj, gode sko, hue og
handsker. Varme overalls kan lånes ombord. Varighed ca. 3 timer.
Pris 730,7. dag: Hraunfossar - Reykjavik. Efter morgenmaden kører vi

mod Borgarfjördur for at opleve verdens mest kraftfulde, varme kilde, Deildartunguhver. Vi besøger det smukke vandfald Hraunfossar
og “børne”-vandfaldet Barnafossar. Ved ankomst til Reykjavik skal vi
på en guidet byvandring til nogle af de mest kendte seværdigheder. Vi ser bl.a. Hallgrimskirken og den charmerede gamle bymidte.
Om aftenen er der fælles 3-retters farvel-middag på det spændende Hotel
Viking i udkanten af Reykjavik.

Highlights

8. dag: Hjemrejse. Efter 1 uges eventyr er det nu tid at drage hjemad igen
med skønne minder om Sagaøen deroppe mod nord. Vi besøger Reykjavik
igen om formiddagen inden afgang
mod lufthavnen, hvor vi har afgang kl.
16.40 med ankomst i Billund kl. 21.35. I
Billund venter bussen med varm kaffe
til os, og vi starter turen mod vores
hjembyer.

Hoteller:
Rundrejse – se vores hjemmeside. Alle værelser er med eget bad og toilet.

OBS: Man kan ikke veksle til islandske krone hjemmefra da de danske banker ikke tilbyder dette. Når man kommer til Island kan
islandske kroner hæves i bankerne, bl.a. i lufthavnen, såvel som i pengeautomater (ATM’s) rundt omkring i landet. VISA og MASTERCARD kan også bruges næsten alle steder.

Hjemkomst:
Fr 20.08.21

TILKØB:
Secret Lagoon: 250,Mývatn Naturbad: 350,Hvalsafari: 750,Bestilles sammen med rejsen.

Dage:
8

Pris:
Enev.:
18.998,- 3.000,-

• Kom hele Island
rundt på 8 dage
• Den Gyldne Cirkel
• Høje bjerge & øde
sletter
• Myvatn Naturbad
• Sejltur blandt flydende isbjerge ved
Jökulssárlón
• Mulighed for hvalsafari

Valuta: ISK – islandsk krone.

Afrejse:
Fr 13.08.21

• Direkte fly t/r fra
Billund

Prisen inkluderer:
• Fly Billund – Keflavik t/r
• Bagage på fly
• 7 x overnatning
• 7 x morgenmad
• 6 x aftensmad
• Sejltur på gletsjersøen Jökulssárlón

• Reykjavik &
Akureyri
• Vulkan landskaber

• Entré Glaumbæren Museum
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• Dansktalende lokalguide på
Island
• Transferbus til/fra Billund Lufthavn
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ISLAND RUNDT & FÆRØERNE

15 dage

Rundrejse
Tórshavn

Tag med på en spektakulær rundrejse mod nord, hvor vi
kommer hele Island rundt i bus i 8 dage samt 3 dage rundt
på Færøerne. En rejse hvor naturen er i højsæde. Vi går ombord på Smyril Lines skib i Hirtshals og nyder et døgn ombord, inden vi stiger af i Torshavn, hvor vi skal bo de næste
3 nætter. Med bus og lokalguide kommer vi tæt på den færøske natur og kultur. Herefter går rejsen videre med Smyril Line mod Seydisfjordur i det nordøstlige Island. Her starter vores rundrejse på Island, som tager udgangspunkt i hovedvejen ”Rute 1”, som går hele øen rundt. Igen står bus og
lokalguide klar til at følge os på vej. Vi oplever øens mangfoldighed, naturens kræfter, den geotermiske aktivitet og
de store forskelle fra nord til syd og øst til vest. Vi ser overdådige vandfald, øde strækninger, bjerge og gletsjer og lærer
om landets historie. Fyldte af oplevelser vender vi tilbage
til Seydisfjordur, hvor vi igen påstiger skibet og kan nyde et
par afslappende dage ombord inden ankomst til Hirtshals.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling ankommer vi til Hirtshals,
hvor vi har afgang kl. 15.30 med Smyril Line. Vi får tildelt vores
kahytter og mødes igen til aftensmad i skibets restaurant.
2 dag: Smuk dag på havet. Efter morgenbuffet ombord har vi tid
til at nyde en dag på havet og de dejlige faciliteter ombord. Vi spiser aftensmad ombord og gør derefter klar til at forlade skibet. Kl.
ca. 22.30 ankommer vi i Torshavn, hvor vi går fra borde og til vores
hotel i centrum af Torshavn, hvor vi bliver indkvarteret.
3. dag: Gjógv – Klaksvik. Vi kører fra Torshavn på øen Streymoy
igennem betagende natur til øen Eysturoy, hvor vi ser klippeformationen ”Kællingen & Kæmpen”, Slættaratindur – det højeste fjeld på
Færøerne og bygden Gjógv med den flotte og barske naturhavn. I
Gjógv er frokosten klar til os på det lokale hotel (inkluderet). Herfra
videre til øernes næststørste by Klaksvik, hvor vi ser den flotte Christianskirke. Tilbage til Torshavn, hvor aftensmaden er på egen hånd.
Rejselederen er naturligvis behjælpelig med at finde et sted.
4. dag: Gasadalur – Vestmanna. I dag kører vi til øen Vagar, hvor
vi besøger bygden Gasadalur med det smukke vandfald Bøsdalafossur. Bygden fik først en vej igennem fjeldet i 2004. Førhen måtte man vandre eller sejle til bygden. Vi nyder en frokost i den lokale café (inkluderet). Herfra går turen til Vestmanna, hvor der tilbydes en sejltur langs de smukke fuglefjelde. Tilkøb: 550,-. Klippernes
formationer, vandets farve, fårene som græsser på de stejle klipper
og fuglelivet er et imponerende syn. Ønsker man ikke sejlturen, kører bussen retur til Torshavn, hvor man kan nyde eftermiddagen på
egen hånd. Aftensmad på egen hånd.
5. dag: Kirkjubøur – Torshavn. Oplev den smukke kongsgård ude
og indefra (inkluderet), Olavs kirken og Magnus-katedralen, som

60

aldrig blev færdig, i den lille bygd Kirkjubøur. Tilbage i Torshavn går
vi en guidet tur i Torshavn forbi bl.a. den gamle bydel, domkirken,
Tinganes og Reyn med de små gyder og charmerende huse. Sidst
på eftermiddagen mødes vi alle foran hotellet og går samlet til havnen, hvor vi igen går ombord på Smyril Lines skib, som sejler mod
Island kl. 18.00. Aftensmad ombord.
6. dag: Seydisfjordur – Dettifos – Myvatn – Akureyri. Vi ankommer til Seydisfjordur på Island kl. ca. 08.30 og går straks fra borde,
hvor vi møder vores bus og lokalguide, som skal følge os den
næste uge. Vi skal i dag opleve Dettifoss – et af de største vandfald i Europa og Myvatn naturbad (inkluderet), hvor vi kan bade i
36-40 gr. mineralholdigt saltvand fra undergrunden i fascinerende
omgivelser af lavasten og sand. Vi besøger Dimmuborgir, som er en
spektakulær lavapark med høje lavaformationer og ser naturligvis
også geotermisk aktivitet og månelignende landskab ved vulkanområdet Krafla. Overnatning og middag på hotel i Akureyri.
7. dag: Blaumbær – Hraunfossar – Grabrok. Vi kører videre mod
vest og stopper ved Glaumbæren, som er et flot frilandsmuseum
(inkluderet). Herfra videre til Grabrok, som er et imponerende vulkankrater, som vi vil besigtige. Vi kommer også forbi de varme kilder
Deildartunguhver og de smukke vandfald Hraunfossar. Overnatning
og middag på hotel ved Borganes.
8. dag: Reykjavik. Efter morgenmaden kører vi mod hovedstaden
Reykjavik, hvor vi tager en rundtur i byen til bl.a. Hallgrimskirken,
museet Perlan (inkluderet) og koncertsalen Harpa. Vi bliver introduceret til byen og checker derefter ind på vores hotel i Reykjavik. Om
eftermiddagen tilbydes en hvalsafari (tilkøb) eller man kan bruge
eftermiddagen på egen hånd i byen. Rejselederen er naturligvis
behjælpelig med diverse informationer. Aftensmad må egen hånd.
Tilkøb: Hvalsafari - 3 timer. Hvalsafari fra Reykjavik havn med
engelsktalende guide. Med komfortabelt skib sejler vi ud for at se
hvaler og måske delfiner og marsvin. Mulighed for at være både inden- og udenfor på skibet. Husk varmt tøj. Varme overalls kan lånes
ombord. Pris: 495,- pr. person.
9. dag: The Golden Circle. Rundturen ”Den Gyldne Cirkel” er en
islandsk klassiker, hvor vi på en og samme dag oplever nogle af
Islands mest kendte attraktioner. Oplev det fantastiske vandfald
Gullfoss, som ofte betegnes som Islands allersmukkeste. Lige i nærheden af Gullfoss findes det geotermiske Geysir-område med sine
varme kilder og Islands mest aktive gejser, Strokkur. Med regelmæssige udbrud hvert femte minut får vi flere chancer for at opleve,
når kilden kaster en imponerende kaskade af vand op mod himlen.
Man kan vandre rundt mellem huller med boblende ler og dampende underjordiske kilder – og mærke jordens indre kræfter lige
under fødderne. Se den smukke nationalpark Thingvellir. Her samledes det islandske Alting, der er verdens ældste rigsdag, allerede
i 900-tallet. Island ligger midt på sprækken mellem de europæiske

og amerikanske kontinentalplader, og i Thingvellir er forkastningen,
der dannes, når de to kontinenter langsomt flytter sig, særligt tydelig. Overnatning og middag på hotel ved Hvolsvöllur.
10. dag: Seljalandsfoss – Skogafoss – Reynisfjara. Dagens
udflugt går mod syd. I lavlandet på det sydlige Island møder vi
frodige marker, mægtige vandfald, smukke strande, gletsjere og
hyggelige små byer. Fra Reykjavik kører vi sydpå mod vandfaldet
Seljalandsfoss, hvor man kan komme ind bag selve vandfaldet.
Turen fortsætter videre mod det større vandfald Skógarfoss, som
kan nydes helt tæt på – og via trapper også fra toppen. Ved kysten
mod syd finder vi de imponerende sorte strande af vulkansand, et
rigt fugleliv langs kystens klipper og særegne lavaformationer. Her
er også god mulighed for at se de berømte søpapegøjer. Vi besøger
også The Icelandic Lava Show (inkluderet) – et interaktivt show og
fortælling om vulkansk aktivitet. Overnatning og middag på hotel
ved Kirkjubæjarklaustur.
11. dag: Skaftafell National Park – Svartifoss – The Glacier
Lagoon. Dagen byder på endnu flere islandske naturskønne oplevelser i Skaftafell Nationalpark med blandt andet besøg ved vandfaldet Svartifoss, som er omgivet af sorte lavasøjler. Ved gletsjersøen
Jökulssárlón skal vi ud at sejle blandt flydende isbjerge (inkluderet).
En storslået oplevelse i en amfibiebåd, som både kan køre på land
og sejle i vand. Overnatning og middag på hotel.

12. dag: De østlige fjorde. Efter morgenmad på hotellet oplever vi
mere af det østlige Island med mange fjorde og små landsbyer. Vi
holder en del pauser undervejs nordpå og stopper bl.a. ved Eggin
í Gleðivík for at se det berømte kunstværk. The Wilderness Centre
er et historisk museum, som vi besøger (inkluderet). Her kan vi lære
om områdets historie og de barske forhold, som folkene har levet
under. Overnatning og middag på hotel ved Egilsstadir.
13. dag: Afrejse Island. Straks efter morgenmaden kører bussen
os til havnen i Seydisfjordur, hvor vi igen går ombord på skibet Norröna. Afgang fra Island kl. 10.30. Vi får tildelt vores kahytter og kan
nyde dagen ombord. Vi mødes til aftensmad i skibets restaurant.
14. dag: Smuk dag på havet. Efter morgenbuffet ombord har vi
hele dagen til fri disposition. Aftensmad i skibets restaurant.
15. dag: Hjemkomst. Morgenmad ombord. Veludhvilet og fuld af
oplevelser i bagagen ankommer vi til
Hirtshals kl. 12.30 og bliver derfra kørt
til vores hjembyer.

Highlights

• Rejse med luksusskibet Norröna
• 3 dage på
Færøerne
• 8 dage på Island
• Island – kom hele
øen rundt

Norröna
Skibet Norröna er et flot og fascinerende krydstogtskib, der kan tage 1.482
passagerer og har plads til 800 biler. Ombord på Norröna findes biograf, sauna,
swimming pool, legeplads, fitnesslokale, bar, restauranter m.m.

• Færøerne – se
nogle af de mest
kendte steder
• Unikke
naturoplevelser

Hoteller på Island - Rundrejse. Se vores hjemmeside
Hotel Brandan****
Oknarvegur 2
FO-100 Torshavn
Tlf. +298 309 200

Afrejse:
Hjemkomst:
Lø 26.06.21 Lø 10.07.21

Et helt nyt 4-stjernet hotel med miljømærket
Greenkey. Hotellet ligger ca. 1,5 km fra byens
gamle bydel og havneområde. Hotellet har
restaurant, bar, sauna og fitness faciliteter. Gratis
WiFi. Alle værelser har eget bad og toilet.

Dage: Pris:
15
27.998,-

Tillæg: Udvendig dobbeltkahyt: 1.900,- pr. person
TILKØB: Færøerne, sejltur ved Vestmanna: 550,TILKØB: Island, hvalsafari ved Reykjavik: 495,Valuta: DKK, ISK
Der kan veksles til Islandske kroner på Island

Prisen inkluderer:
• Bustransfer til/fra Hirtshals
• 4 x overnatning på skib
• 3 x overnatning i Torshavn
• 7 x overnatning på Island
• 14 x morgenmad
• 2 x frokost på Færøerne
• 11 x aftensmad
• Entré Myvatn Nature Bath

•
•
•
•
•
•
•
•

• Mange oplevelser
inkluderet i prisen
• Dansk rejseleder
og lokale guider

Entré Glaumbær Museum
Entré Perlan, Reykjavik
Entre The Icelandic Lava Show
Sejltur på Glacier Lagoon
Entre The Wilderness Centre
Alle udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
Lokal guide på Færøerne & Island
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GRØNLAND med fly

7 dage

Kangerlussuaq & Ilulissat

Grønland ligner ikke noget andet sted i verden. Et land og et
besøg 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 Ilulissat (Jakobshavn), hvorfra alle oplevelser udgår. Alle kan være med - ingen fysiske
forudsætninger, dog skal man være almindelig gående.
Vi mødes i Kastrup Lufthavn, hvorfra vi flyver direkte til
Grønland. Straks efter ankomsten begynder de store oplevelser. De næste dage vil være fyldte med oplevelser.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse: Opsamling starter i Thisted onsdag d. 09.06.21
kl. 13.50 og fortsætter ned igennem Jylland og via E20 på Fyn og
Sjælland. Pause med sandwich og vand undervejs. Indkvartering på
Copenhagen GO Hotel i Kastrup med morgenmad.
OBS – det er naturligvis muligt at fravælge opsamlingsbussen samt
overnatning og selv møde op i Kastrup Lufthavn torsdag d. 10.06.21.
2. dag: Indlandsisen. Når gruppen er samlet i Kastrup Lufthavn
ca. kl. 8, tjekker vi ind på afgangen kl. 10.00 til Kangerlussuaq. Efter
en flyvetur på ca. 4,5 time til Grønland ankommer vi i Kangerlussuaq. Byen Kangerlussuaq er beliggende ved bunden af fjorden
med samme navn, som betyder »den lange fjord«. Dyrelivet omkring byen er rigt og blot et par kilometer fra lufthavnsområdet
lever omkring 7.000 moskusokser. Fra fjeldtoppene kan man skue
ud over den mægtige iskappe blot 25 km væk, og som noget helt
exceptionelt for Grønland går der en vej helt til Indlandsisens kant.
Efter indkvartering på hotel Kangerlussuaq tager vi med en firehjulstrækker/bus til indlandsisen. En udflugt på ca. 5 timer til verdens
næststørste iskappe, som dækker 80% af Grønlands areal – svarende
til 40 gange Danmarks areal. Det er en helt unik oplevelse at se den
enorme isflade og mærke naturens kræfter. Undervejs passerer vi
den spektakulære Russell gletsjer, som med sin op til 60 m lodrette
isvæg er endnu et fantastisk syn. Om aftenen er der middag i Roklubben - smukt beliggende på bredden af søen Lake Ferguson ca. 5
km udenfor Kangerlussuaq.
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3. dag: Ilulissat. I dag skal vi videre til Ilulissat med fly kl. 08.40. Ved
ankomsten til Ilulissat bliver vi kørt til hotellet i Ilulissat, hvor vi skal bo
i 4 nætter. Der er en fantastisk udsigt til Diskobugten fra hotellet. Ilulissat ligger 250 km nord for Polarcirklen og har ca. 5.000 indbyggere og rigtig mange slædehunde. Ilulissat betyder »isbjerge« og valget af dette navn forstår man til fulde, når man har været der. Byen
ligger ved mundingen af den 40 km lange Isfjord. Her udspringer en
af verdens mest produktive isbræer, som sender mere end 20 millioner ton ismasse ud i fjorden i døgnet. Isfjorden er optaget på Unescos
verdensarvsliste. Ilulissat blev grundlagt som handelsstation i 1742 af
den danske købmand Jakob Severin. Deraf det danske navn Jakobshavn. Vi får en Kulturhistorisk byvandring, hvor vi får lejlighed til at lære Ilulissat lidt bedre at kende. Vi kommer bl.a. forbi museet, de gamle kolonihuse, den smukke og enkle Zionskirke og den livlige havn.
Herefter tid på egen hånd i byen til f.eks. at besøge en af byens caféer,
museerne eller lidt shopping. Middag på Hotel Artic.
Sejltur til bygden Ilimanaq: (Varighed 5 timer). I dag venter en
smuk og interessant sejltur. For blot én generation siden boede størstedelen af den grønlandske befolkning i de mange små bygder, der
lå som en perlerække langs kysten. I dag bor flertallet i byerne, men
endnu har Ilulissat fire livskraftige bygder. En af disse er Ilimanaq, der
ligger lige syd for Isfjorden. Ilimanaq har en række smukke gamle
kolonibygninger, der er blevet renoveret og indrettet til restaurant.
Frokosten (inkluderet) serveres på den lokale restaurant i bygden.
Middag på Hotel Artic.
Sermermiut - Midnatssejllads: Formiddagen er på egen hånd og
byder på en række forskellige muligheder. Man kan f.eks. deltage i en
gudstjeneste, hvor man kan være heldig at se nationaldragten i brug
eller besøge Ilulissat Kunstmuseum, Ilulissat Museum i Knud Rasmussens fødehjem eller måske en vandretur ved Isfjorden på egen hånd.
Tilkøb: Gåtur (varighed 2 timer, ca. 3 km) til den gamle boplads
Sermermiut ved Isfjorden. Isfjordens smukke isfjelde danner kulissen
for den gamle boplads Sermermiut, som ligger halvanden kilometer
syd for Ilulissat. Gennem 4000 år boede de forskellige inuitkulturer på
bopladsen, og i dag kan man endnu se mange rester, der vidner om
inuitternes tilstedeværelse. For at beskytte den sårbare natur er der
nu anlagt en gangbro til Sermermiut, så alle kan være med på denne
lette vandretur. Pris 350,- .

Efter middagen venter endnu en stor oplevelse. Vi skal på Midnatssejlads på Isfjorden. En skøn sejltur mellem isbjergene, som uanset
vejret tager pusten fra alle. Midnatssolen hænger lavt ude i horisonten, og det kan være svært at skelne dag fra nat. Refleksionerne
fra det bløde, varme lys giver isbjergene og fjeldtoppene et orange
farveskær, og vandet bliver næsten lilla.
Hvalsafari: Endnu en stor oplevelse - Hvalsafari blandt isbjergene.
Det overrasker de fleste, hvor stor en oplevelse det er at komme helt
tæt på så store dyr som hvaler. I de grønlandske farvande ses ofte
omkring 15 hvalarter. Hvalerne svømmer rundt i hele Diskobugten
sommeren igennem. Nogle gange tæt på byen, andre gange i
Isfjorden eller oppe nordpå ved Arveprinsens Ejland. Vi er i kon-

Hotel Kangerlussuaq
3910 Kangerlussuaq
Grønland
Tlf. +299 84 11 80
www.hotelkangerlussuaq.gl

stant radiokontakt til byens fiskere og fangere, som er vores kilde til
information om bugtens hvaler, så vi kan næsten altid finde dem.
Pukkelhvalen med dens karakteristiske hale er den, som vi hyppigst
møder. Middag på Hotel Artic.
7. dag: Hjemrejse. I dag tager vi
afsked med Grønland. Vi skal flyve fra
Ilulissat til Kangerlussuaq og videre
til København med ankomst kl. 21.30,
hvor bussen er klar til at køre os tilbage
til opsamlingsstederne.

• Direkte fly t/r til
Grønland
• Oplevelser 2
forskellige steder
på Grønland
• Kangerlussuaq og
udflugt til Indlandsisen

Hotel Kangerlussuaq ligger i lufthavnsbygningen og har
70 værelser fordelt på enkeltværelser, dobbeltværelser,
familieværelser og suiter. Alle værelser er udstyret med
eget bad og toilet, tv og telefon. På hotellet er der adgang
til WiFi.

Hotel Artic****
Lufthavnsvej B-1128
3952 Ilulissat
Tlf. +299 944153

Highlights

Verdens nordligste 4-stjernede hotel beliggende ned til
Isfjorden lige udenfor Ilulissat. Moderne hotel med egen
restaurant og bar. Alle værelser har eget bad og toilet.
Gratis WiFi.

• Byvandring i
Ilulissat
• Sejltur langs kysten
til den traditionelle
bygd Ilimanaq
• Besøg på Inuitboplads Sermermiut
• Midnatssejlads ved
isbjerge
• Hvalsafari
• Dansk rejseleder

Afrejse:
Hjemkomst:
On 09.06.21 Ti 15.06.21

Dage: Pris:
Enev.:
7
25.998,- 2.200,-

TILKØB: Vandretur til Inuitboplads: 350,Bestilles sammen med rejsen.

Valuta: DKK

Prisen inkluderer:
• Direkte fly København - Kangerlussuaq t/r inkl. mad & drikke
varer
• Fly Kangerlussuaq - Ilulissat t/r
• Bagage på fly
• 1 x overnatning i København
• 1 x overnatning i Kangerlussuaq
• 4 x overnatning i Ilulissat
• 6 x morgenmad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 x aftensmad
1 x frokost i Ilimanaq
Udflugt til indlandsisen
Sejltur til lokal bygd
Midnatssejltur
Hvalsafari
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
Tilslutningsbus til/fra København.
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FORÅRSTUR

5 dage

Holland

Highlights

Motiver fra Keukenhof siges at være de mest fotograferede i hele verden
Gå ikke glip af denne farverige rejse til Holland i tulipanernes højsæson. Se de flotte tulipanmarker og blomsterparker, som ikke kan sammenlignes med noget andet. Udflugt
til Amsterdam og verdens største blomsterauktion samt
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: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til
hotellet i Holland. Vi får aftensmad når vi ankommer til hotellet.
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 auktionen og hallerne kan vi betragte
det flotte syn af blomster på auktionen, men også se hvordan auktionen foregår. Entre til blomsterauktionen: ca. 10 €.
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
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• Kort afstand til alle
udflugtsmål

blive mulighed for en kanalrundfart (ca. 10 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 træer, damme, bække og velpassede plæner. Der vokser
ikke kun tulipaner, men også mange andre blomster, nogle af dem
i store drivhuse. Der er 7 millioner blomsterløg og i drivhusene ca.
700 forskellige tulipaner. Entre ca. 20 euro. Motiver fra Keukenhof
siges at være de mest fotograferede i hele verden. 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 igennem den. Parken udvikler sig stadig, den har været verdens største
blomsterpark i mere end 50 år.
Osteri: En af dagene vil vi køre ind til et lille osteri, hvor vi kan se
hvordan de berømte hollandske oste bliver produceret. Vi har selvfølgelig også mulighed for at smage på og købe 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.

• Besøg på verdens
største blomsterauktion med 12,6
milliarder solgte
blomster pr. år
• Top-seværdigheden
Keukenhof. Verdens
største og smukkeste blomsterpark

Hotel Vogelpark Avifauna****
Horn 65
2404 HG Alphen ann den Rijn
Tlf.: +31 172 487575

Afrejse:
On 14.04.21
On 21.04.21

Hjemkomst:
Sø 18.04.21
Sø 25.04.21

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. Hotellet
har en dejlig restaurant og bar, som vi også får tid til at
nyde. Alle værelser har TV, bad og toilet.
Hotellet ligger kun 20 km fra Keukenhof og Amsterdam.

Dage:
5
5

Pris:
4.498,4.498,-

Enev.:
1.650,1.650,-

Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning på 4-stjernet hotel
• 4 x morgenbuffet
• 4 x aftensmad

• Oplev nordens
Venedig i hovedstaden Amsterdam
• Se de store områder af inddæmmet
og tørlagt hav –
Polderne
• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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ANDRÉ RIEU – OPEN AIR KONCERT

4 dage

Maastricht - Holland

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende
pauser til overnatningshotellet i Tyskland, hvor vi får aftensmad ved
ankomsten.
2. dag: Aachen - Maastricht. Efter morgenmad på hotellet,
fortsætter vi videre til Aachen. Her får vi en lille byrundtur, og der vil
efterfølgende være tid på egen hånd, hvor man bl.a. kan gå ud og
finde frokost på en af de hyggelige cafeer/restauranter man finder
i byen. Først på eftermiddagen tjekker vi ind på hotellet, og der vil
være lidt tid, hvor man lige kan nå at få benene op eller skifte tøj,
inden vi mødes ved bussen for at køre til Maastricht (husk, at det
er open-air koncert vi skal til, så hold øje med vejrudsigten og tag
tøj med derefter). Ved ankomst til Maastricht tager vi på en lille
byrundtur. Maastricht er delt i to bydele med floden Maas løbende
Hotel Buschhausen ***
Adenauerallee 215
52066 Aachen
Tlf: +49 241 60080

Valuta: Euro
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Hjemkomst:
Ti 06.07.21
Lø 10.07.21
Lø 17.07.21

imellem. Vi ser den smukke gamle bydel med spændende bygninger og historie, som går helt tilbage til romertiden. Efter byrundturen vil der være lidt tid på egen hånd, inden vi mødes for at gå på
restaurant, hvor en dejlig middag venter os. Efter middagen går vi
alle samlet til den store plads Vrijhof, som ligger blot 500 meter fra
restauranten, hvor en fantastisk koncertoplevelse venter os (koncerten varer 2½ time). Efter koncerten mødes vi ved bussen, hvor vi
får en lille forfriskning, inden vi kører til hotellet i Aachen.
3. dag: Köln. I dag tager vi på en dagstur til Tysklands fjerde
største by Köln. Vi ser byen både fra bussen og til fods. Vi skal bl.a se
UNESCO’s fredede domkirke - Kölner Dom, som er en af Tysklands
mest besøgte turistattraktioner (entre ca. 5 euro). Og for de som
ønsker det, vil der også være mulighed for en sejltur på Rhinen (ca.
20 euro), inden man på egen hånd kan gå på opdagelse i byen.
Man kan besøge nogle af byens spændende museer. Der findes
ikke mindre en 40 af slagsen. Man kan tage på shopping, gå en tur
langs Rhinen og så kan det varmt anbefales at besøge et af byens
mange mikro-bryggerier. Köln har en stor øl-tradition, og de lokale
er meget stolte af det lokale øl, som kaldes Kölsch. Mange af mikrobryggerierne har også deres egen restaurant, hvor der serveres et
solidt tysk måltid mad. Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til
hotellet i Aachen, hvor der vil være lidt tid til afslapning, inden vi
mødes i hotellets restaurant til middag.
4. dag: Hjemrejse. Efter en tidlig
morgenmad forlader vi hotellet, og
starter hjemrejsen. Med passende
pauser kører vi til vores hjembyer. Forventet hjemkomst sidst på aftenen.

Hyggeligt 3-stjernet hotel beliggende tæt på centrum i byen Aachen (ca. 35 km fra Maastricht). Hotellet har en have med terrasse, og på hotellets øverste
etage er der swimmingpool og sauna. Værelserne er
alle med eget bad og toilet, hårtørrer og TV.

Dage:
4
4
4

4 dage

Maastricht - Holland

Der er rift om billetterne, når verdens mest succesfulde
violinist giver koncert i sin fødeby Maastricht. Koncerten
holdes under åben himmel på byens store torv. En af de
helt store oplevelser, hvor man kan se frem til et helt
fantastisk show med en blanding af verdenskendte melodier fra bl.a. musicals, film, opera og selvfølgelig de skønneste valse. Når Rieu går på scenen er det med spændende
overraskelser, god humor og verdensklasse solister. Andre’s
karisma og passion gør, at hans shows altid er en unik
oplevelse. Har du ikke oplevet ham endnu, har du chancen
her. På denne tur oplever vi også Maastricht by og de tyske
byer Aachen og Köln, som har en masse at byde på i forhold
til kulturelle seværdigheder og spændende historie.

Afrejse:
Lø 03.07.21
On 07.07.21
On 14.07.21

ANDRÉ RIEU - JULEKONCERT

Pris:
3.998,3.998,3.998,-

Enev.:
500,500,500,-

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenmad
• 2 x aftensmad
• 1 x 2-retters middag på
restaurant i Maastricht

Highlights
• Open Air koncert
med Andre Rieu
• Dagstur til Köln
• Byrundtur i
Maastricht
• Oplev den historiske by Aachen
• Billet til Andre Rieu (kat-3)
• Alle nævnte udflugter
ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Nu har du chancen for en helt unik oplevelse, når verdens
mest succesfulde violinist giver julekoncert i sin fødeby
Maastricht. Hvis du ikke allerede er i julestemning, så det
helt umulig ikke at blive det, når du træder ind i et storslået julelandskab med sne, skøjtebaner, flot belysning
og paladsdekoration med røde tæpper og flere hundrede
smukke lysekroner. Man kan se frem til at høre mange af
de velkendte julesange som fx »Jingle Bells, Ave Maria, Oh
Holy Night, Hallelujah, Sleigh Ride« og mange andre klassiske numre. Når Rieu går på scenen er det med spændende
overraskelser, god humor og verdensklasse solister. Andre’s
karisma og passion gør, at hans shows altid er en unik
oplevelse. Har du ikke oplevet ham endnu, har du chancen her. På denne tur oplever vi også Maastricht by og de
tyske byer Aachen og Köln, som har en masse at byde på i
forhold til kulturelle seværdigheder, spændende historie
og hyggelige julemarkeder.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende
pauser til overnatningshotellet i Tyskland, hvor vi får aftensmad ved
ankomsten.
2. dag: Aachen - Maastricht - Koncert. Efter morgenmad på hotellet fortsætter vi videre til Aachen. Her får vi en lille byrundtur, og
der vil efterfølgende være tid på egen hånd, hvor man bl.a. kan gå
ud og finde frokost på en af de hyggelige cafeer/restauranter, som
man finder i byen. Først på eftermiddagen tjekker vi ind på hotellet,
og der vil være lidt tid, hvor man lige kan nå at få benene op eller

skifte tøj, inden vi mødes ved bussen for at køre til Maastricht. Ved
ankomst til Maastricht tager vi en lille byrundtur. Maastricht er delt
i to bydele med floden Maas løbende imellem. Vi ser den smukke
gamle bydel med spændende bygninger og historie, som går helt
tilbage til romertiden. Efter byrundturen kører vi til MECC kongres
centret. Vi er her i god tid til, at man kan købe mad og drikke samt
nyde det flotte julemarked inden koncerten. Efter koncerten kører
vi tilbage til hotellet i Aachen.
3. dag: Köln. I dag tager vi på en dagstur til den smukke by Köln.
Vi ser byen både fra bussen og til fods. Vi skal bl.a se UNESCO’s
fredede domkirke - Kölner Dom, som er en af Tysklands mest besøgte turistattraktioner (entre ca. 5 euro), og naturligvis også Kölns
hyggelige julemarked. Der vil også være tid til, at man på egen
hånd kan gå på opdagelse i byen. Man kan besøge nogle af byens
spændende museer. Der findes ikke mindre end 40 af slagsen. Man
kan tage på shopping eller gå en tur langs Rhinen - og så kan det
varmt anbefales at besøge et af byens mange mikro-bryggerier.
Köln har en stor øl-tradition, og de lokale er meget stolte af det
lokale øl, som kaldes Kölsch. Mange af mikro-bryggerierne har også
deres egen restaurant, hvor der serveres et solidt tysk måltid. Sidst
på eftermiddagen kører vi tilbage til hotellet i Aachen, hvor der vil
være lidt tid til afslapning, inden vi mødes i hotellets restaurant til
middag.
4. dag: Hjemrejse. Efter en tidlig morgenmad forlader vi hotellet, og starter
hjemrejsen. Med passende pauser
kører vi til vores hjembyer. Forventet
hjemkomst sidst på aftenen.

Highlights
• Julekoncert med
Andre Rieu
• Dagstur til Köln

Hotel Buschhausen ***
Adenauerallee 215
52066 Aachen
Tlf: +49 241 60080

Afrejse:
Fr 17.12.21
Valuta: Euro

Hjemkomst:
Ma 20.12.21

Hyggeligt 3-stjernet hotel beliggende tæt på centrum i byen Aachen (ca. 35 km fra Maastricht). Hotellet har have med terrasse, og på hotellets øverste
etage er der swimmingpool og sauna. Værelserne er
alle med eget bad og toilet, hårtørrer og TV.

Dage:
4

Pris:
3.998,-

Enev.:
500,-

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenmad
• 2 x aftensmad
• Billet til Andre Rieu (Tribune, Rang 1)

• Byrundtur i Maastricht
• Julemarkeder
• Oplev den historiske by Aachen
• Alle nævnte udflugter
ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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NORDIRLAND – IRLAND

11 dage

Rundrejse

Belfast • Giants Causeway • Londonderry • Dublin • Liverpool • York
Rundrejse til det fascinerende Nordirland, hvor seværdighederne er mange, og historierne er dramatiske. Vi skal se
Nordirlands nordkyst, hvor store og smukke naturfænomener vil overraske os. Men denne rejse er ikke kun natur, vi
kommer også til flere af de spændende og historiske byer
i Nordirland bl.a. Belfast og Londonderry/Derry. Efter nogle dage i Nordirland tager vi til Irlands skønne hovedstad
Dublin og videre til Liverpool samt York i England.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Vi starter dagen med opsamling ned gennem Jylland og kører med passende pauser til overnatningshotellet i Tyskland. Vi bliver indkvarteret og får aftensmad efter ankomsten.
2. dag: Amsterdam. I dag fortsætter vi turen til Holland og Amsterdam. Vi gør et ophold i Amsterdam, og ser os lidt omkring. Efter et
par hyggelige timer i byen fortsætter vi rejsen med DFDS færgen til
Newcastle. Vi får aftensmad på færgen og får tildelt kahytter.
3. dag: Sydskotland - Belfast. Efter morgenbuffet på færgen
ankommer vi til Newcastle i England. Herfra kører vi gennem det
sydlige af Skotland til Cairnryan, hvorfra vi sejler til Belfast. Vi bliver
indkvarteret på hotellet centralt i Belfast og får aftensmad på hotellet. Om aftenen kan man gå en tur i Belfast eller nyde det dejlige
hotel.
4. dag: Belfast: Dagen bruges i Belfast, og vi starter med en byrundtur i den nordirske hovedstad, som er fyldt med historie, kultur og
en masse muligheder for shopping. Byrundturen tager os forbi St.
Annes Cathedral, det berømte operahus, det imponerende rådhus,
nogle af de fine gavlmalerier fra kampene mellem protestanter og
katolikker, som stadig fremstår tydeligt og meget mere. Efter byrundturen er der tid på egen hånd, til hvad man lyster. I Belfast finder man
det verdenskendte Titanic museum - et stort museum med masser
af spændende informationer om Titanic - dens oprindelse, sejladsen
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samt forliset. Dette museum er et besøg værd (entre ca. 20 £). Vi mødes på hotellet til aftensmad.

ke, georgianske murstensvillaer, der findes rundt omkring i byen. Aftensmad på egen hånd. Rejselederen er gerne behjælpelig. Denne
aften kan man tilkøbe en billet til et traditionelt irsk show med middag, hvor vi underholdes af nogle fantastiske dansere, som viser de
irske danse til irsk musik (Bestilles sammen med rejsen. Pris: 350,-).

centralt beliggende vil der denne aften
ikke være aftensmad på hotellet, men i
stedet er der mulighed for at nyde aftensmaden på en af de mange pubber i
byen.

8. dag: Dublin. Efter morgenmaden handler det igen om Dublin,
hvor der vil være tid på egen hånd til for eksempel at se nærmere på
Dublins seværdigheder, Trinity College, the Dubliner Writers Museum,
nyde byen, besøge en af de utallige stemningsfyldte pubber og nyde
en Guinness eller shoppe i de butiksfyldte gader. Det er også muligt
at besøge det gamle Jameson Whiskey destilleri (entre fra ca. 20 euro)
eller man kan besøge det berømte Guinness Storehouse (entre fra ca.
20 euro). Aftenmad på egen hånd, men rejselederen er gerne behjælpelig.

10. dag: York: Vi kører fra Liverpool og
holder en pause i den engelske by York,
hvor man finder den største gotiske katedral i Nordeuropa (entre ca. 12 £). Efter
en lille rundtur og stop i York fortsætter
vi til Hull i England, hvor vi tager natfærgen til Rotterdam. Vi får aftensmad og
morgenmad ombord.

5. dag: Giants Causeway - Derry: Vi fortsætter rejsen langs Nordirlands kyst og videre gennem landskabet til det betagende og vildt
imponerende Giant´s Causeway. Dette er et fantastisk naturfænomen, hvor mere end 37.000 massive sekskantede søjler stikker op af
havet (entré inkluderet). Herfra kører vi videre til Londonderry, også
kaldet Derry. Byen er kendt for den nordirske konflikt og Bloody Sunday, som fandt sted i byen i 1972, hvor 26 demonstranter blev skudt
af Britiske soldater. Vi kører igennem byen og »Free Derry« området
og katedralen, så vi får et indtryk af byen og dens historie. Der bliver
tid på egen hånd i byen til at se nærmere på den gamle bydel eller
gå en tur langs floden. Vi skal overnatte på et dejligt hotel centralt
i Derry og tæt ved floden og fredsbroen - Peace Bridge - som har
skabt bedre og lettere kontakt mellem protestanter og de katolikker,
der bor på den anden side af broen. Der er aftensmad på hotellet.

9. dag: Liverpool. Vi tager afsked med Irland, tager færgen til England og kører til Liverpool. Vi får en introduktion til byen og gør ophold ved Albert Docks - en meget livlig og spændende havnepromenade med gode restauranter, pubber, shopping, flotte bygninger og
forskellige museer bl.a. det verdenskendte Beatles Museum (entre ca.
17 £). Vi kører herefter til hotellet i Liverpool. Da hotellet er meget

6. dag: Omagh - Armagh: Efter morgenmaden kører vi videre sydpå gennem det nordirske landskab til byen Omagh, hvor vi ser den
hyggelige bymidte. Det var i Omagh, at terroristgruppen Real IRA
placerede en bilbombe i 1998 på hovedgaden. Efter et mindre ophold i Omagh fortsætter vi til Armagh, hvor vi får vi lidt tid på egen
hånd til at nyde den skønne by med katedralerne. Hen på eftermiddagen går turen videre mod Drogheda, hvor vi skal overnatte. Drogheda er en af de ældste byer i Irland og byen ligger ved mundingen
ad floden Boyne. Har man lyst, kan man gå en tur ved floden eller i
byen, inden vi skal nyde aftensmaden.
7. dag: Drogheda - Dublin - Irsk aften: Vi kører lidt udenfor Drogheda, hvor vi skal se landskabet og gravhøjene Bru na Boinne, som er
angivet på UNESCO´s verdensarvsliste. Gravhøjene er sandsynligvis
blevet brugt til gravpladser og templer. Stenene og gangene i gravhøjene er dekoreret med tegninger og billeder (entre inkluderet). Vi
slutter dagen i Irlands hovedstad Dublin, hvor vi skal på en spændende byrundtur. Vi ser de historiske bygninger og de mange smuk-

11. dag: Hjemrejse. Rejsens sidste dag
er hjemrejsedag, og vi fortsætter ad
samme rute som på udrejsen. Vi kører
med passende pauser og er hjemme i
vores hjembyer sent på aftenen.

Hampton by Inn Belfast City Centre***
15 Hope Street, Belfast, BT12 5 EE
Tel.: 0044 28 9031 3335

Academy Plaza Hotel****
10-14 Findlater Place, O’Connell Street, D01 X2X0 Dublin
Tel.: 00353 1 878 0666

City Hotel Derry****
Queens Quay, Derry, County Londonderry, BT48 7AS
Tel.: 0044 28 7136 5800

Adagio Aparthotel Liverpool City Centre****
1 Fairclough St, Liverpool L1 1FS
Tel.: 0044 151 703 7400

The D Hotel****
Marsh Rd, Lagavooren, Drogheda, Co. Louth,
Tel.: 00353 41 987 7700

Alle værelser er med eget bad og toilet.
Der tages forbehold for evt. ændringer af hotellerne.

Afrejse:
To 16.09.21

Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Sø 26.09.21 11
10.998,- 3.400,-

Tillæg udvendig dobbeltkahyt: 400,- pr. person
(begrænset antal)
Tillæg udvendig enekahyt/værelse: 4.000,(begrænset antal)

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning i Tyskland
• 2 x overnatning i kahyt på færgen
• 2 x overnatning i Belfast
• 1 x overnatning i Derry
• 1 x overnatning i Drogheda
• 2 x overnatning i Dublin
• 1 x overnatning i Liverpool

Highlights
• Nordirlands hovedstad Belfast
• Irlands hovedstad
Dublin
• Liverpool og
Beatles Museum
• Yorks berømte
Katedral
• Londonderry/Derry
• Det enestående
naturfænomen
Giant´s Causeway
• Nordirlands
Kyststrækning
• Ophold i Omagh
med den spændende historie
• Besøg i det kirkelige
Armagh med de to
katedraler
• Drogheda, en af de
ældste byer i Irland
• Irsk aften med
musik og dans
• Irsk særpræget
natur
• Besøg den berømte
Temple bar og smag
på Guinness øl

•
•
•
•
•

10 x morgenmad
7 x aftensmad
1 x entre til Giants Causeway
1 x entre til Bru Na Boinne
Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

TILKØB: Show med irsk dans og musik: Inkl. middag 350,(bestilles sammen med rejsen)
Valuta: Euro / Pund
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GARDASØEN – LIMONE

9 dage

Italien

Highlights
• En af Italiens 		
største og mest
besøgte søer

En skøn rejse til det evige aktuelle Gardasøen og der er
masser af grunde til Gardasøens store popularitet.
Vi skal se de smukke omgivelser, den fantastiske natur og
de hyggelige maleriske byer. Det milde klima har i årtier
tiltrukket kunstnere, forfattere, sportsudøvere, turister og
kurgæster til dette skønne sted. Gardasøen har et enestående, charmerende og hyggeligt miljø med mange fortovscaféer og en god stemning. Hele vejen rundt langs søen
findes små hyggelige byer med gamle bevaringsværdige
bygninger blandet med det moderne Italien.
Gardasøen er 52 km lang, 17 km bred i den sydlige del og
omkring 380 km2. Søen er ca. 346 m, hvor den er dybest, og
på en tur rundt om Gardasøen passeres omkring 80 tunneler. Gardasøen er Italiens største sø.

PROGRAM:
1. dag: Når alle er i bussen, kører vi med passende pauser, til vi når
overnatningshotellet i Midttyskland. Der vil være aftensmad ved
ankomsten.
2. dag: Gardasøen. Efter morgenmaden kører vi videre ned gennem Tyskland og Østrig. Vi kører over Brennerpasset til Italien og er
fremme ved Gardasøen til aftensmad.
Limone: Vi bor i den maleriske by Limone, som har en af de smukkeste beliggenheder lige ned til Gardasøen. Vi går en lille byrundtur
i de smalle gader, hvor vi oplever byens charme og langs byens sø
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promenade, hvor udsigten over Gardasøen er fantastisk. Der bliver
tid på egen hånd til at nyde byen, søen og hotellet.
Dolomitterne: En smuk køretur i Gardasøens omkring liggende
bjerge – Dolomitterne. Vi skal bl.a. se de fantastiske vandfald
Cascata del Varone, som har et frit fald på 90 meter gennem en
klippekløft (entre ca. 6,- euro). Vi kommer forbi den smukke Tenno
sø, som er en forholdsvis lille sø med meget klart, rent vand og en
utrolig smaragdgrøn farve. Vi fortsætter gennem kurbyen Ponte
Arche og videre til en lille cafe, hvor man serverer områdets allerbedste Vino Santo - og hvor der er den skønneste udsigt ned over
Toblino-søen. Vi holder selvfølgelig også en frokostpause, hvor der
vil være mulighed for at købe en italiensk frokost. Vi kører ad små
veje tilbage til hotellet.
Verona: På turen til Verona kører vi forbi vinmarker og gennem den
skønne italienske natur. Vi går en tur i den gamle bydel og ser Julies
berømte balkon og den flotte velbevarede romerske arena, inden
der er god tid på egen hånd til evt. indkøb og en drink på pladsen
ved arenaen. På vejen tilbage til hotellet ser vi den tyske krigskirkegård i Costermano. Her ligger mere end 21.000 tyske soldater
begravet. Vi er tilbage ved hotellet sidst på eftermiddagen.
Sejltur: Der bliver arrangeret en sejltur på Gardasøen til den idylliske
og smukke gamle fiskerby Malcesine. Herfra kan man tage svævebanen op på toppen af bjergekæden Monte Baldo. Pris ca. 20,- euro.
Gardesana - Sirmione: Vi kører langs Gardasøen på den meget
berømte og smukke Gardesanavej til den sydlige ende af søen.

Vi holder en pause i et par af byerne, hvor der vil blive lidt tid til
at se sig omkring og måske foretage lidt indkøb eller indtage en
forfriskning. Ved Gardasøens sydligste ende ligger en halvø, hvor
byen Sirmione har en naturlig og flot beliggenhed. Her holder vi en
pause, så der er tid til at slentre rundt i de smalle gader i den gamle
bydel eller spadsere ud til resterne af Catullos grotter - den romerske villa - yderst på halvøen.
Marked: Italien er kendt for deres markeder, og vi besøger et typisk
italiensk marked med alt fra madvarer til tøj, sko og souvenirs. Her
er der mulighed for en god handel.

Hotel Garda Bellevue*****
Via Lungolago Marconi 17
25010 Limone sul Garda
Tlf.: +39 0365 95 40 37

Afrejse:
Lø 01.05.21
Lø 10.07.21
Lø 28.08.21
Lø 18.09.21

Hjemkomst:
Sø 09.05.21
Sø 18.07.21
Lø 05.09.21
Lø 26.09.21

8. dag: Hjemrejse. Vi kører lige efter
morgenmaden gennem det bjergfyldte Østrig til overnatningshotellet i
Midttyskland, hvor vi får aftensmad ved
ankomsten.
9. dag: Hjemkomst. Vi kører mod
Danmark og gør holdt ved den dansk/
tyske grænse. Vi forventer at være tilbage i vores hjembyer hen på aftenen.

Dejligt 4-stjernet hotel med en perfekt beliggenhed og kun få
hundrede meter til både søen, søpromenaden og centrum i den
hyggelige by Limone. Der er fri afbenyttelse af hotellets udendørs og
indendørs pool samt wellness området med flere forskellige bade og
sauna. Nyd en forfriskning fra hotellets bar på solterrassen, hvor der
også er solsenge med parasoller. Alle værelser har eget bad/toilet,
telefon, tv, hårtørrer, aircondition og balkon/terrasse.

Dage:
9
9
9
9

Pris:
5.998,6.798,6.798,6.398,-

Enev.:
1.180,1.180,1.180,1.180,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 6 x overnatning i Limone
• 8 x morgenmad
• 8 x aftensmad

•
•
•
•

• Charmerende sydlandsk stemning
• Flot sejltur på søen
mellem bjergene
• Julies berømte
balkon i Verona
• Smuk bjergtur i
Dolomitterne
• Besøg i Sirmione Gardasøens
sydligste by
• Tur på Gardesana
vejen
• Italienske vine og
mad
• Dejligt hotel tæt
på søen og med
wellness

1 x velkomstdrink
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

Valuta: Euro
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ITALIEN RUNDT

12 dage

Rundrejse

Gardasøen • Verona • Firenze • Pisa • Rom • Pompeji • Venedig
En skøn rejse gennem store dele af Italien, og hvor vi ser
nogle af de største og skønneste seværdigheder. Turen
går via Dolomitterne til Gardasøen og Verona, videre til
Toscana, med Firenze og Det Skæve Tårn i Pisa. Herfra kører
vi langs den italienske vestkyst til Rom og Pompeji, syd for
Napoli. Efter et par dage i Rom kører vi tværs over bjergkæden Appeninerne til Italiens vestkyst, for endelig at køre
nordpå mod Lidoen og Venedig. En rejse hvor du virkelig
får et indtryk af Italiens forskelligheder, og hvor vi har mulighed for at se de største seværdigheder, men også en tur
hvor der er tid og plads til at nyde Italien, byerne, naturen
og mangfoldigheden.

PROGRAM:
1. dag: Efter endt opsamling går turen hurtigt videre ned gennem
Jylland til overnatningshotellet i det sydlige Tyskland. Vi får sen
aftensmad ved ankomsten til hotellet.
2. dag: Efter morgenmad fortsætter turen videre gennem Tyskland
og det bjergfyldte Østrig. Vi kører over Brennerpasset og ned gennem Sydtyrol til hotellet i nærheden af Gardasøen. Her venter de
første indtryk af det smukke Italien. Vi får aftensmad på hotellet.
3. dag: Verona. Vi fortsætter vores tur ned langs Gardasøen til Romeo
og Julies by Verona, hvor vi får en kort byrundtur. Vi skal selvfølgelig se
Julies hus og Arenaen, hvor man opfører de berømte friluftsoperaer i
dag. Efter besøget her fortsættes ned over Po-sletten til den smukke
kur- og kulturby Montecatini Terme i Toscana, hvor vi skal bo de næste 2 nætter. Vi får aftensmad på hotellet. Dagsetape ca. 300 km.
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4. dag: Firenze. Denne dag får vi mulighed for at se en af verdens
mest velbevarede renaissancebyer, Firenze. Vi tager med toget til
byens centrum (pris for togbillet ca. 14 euro). Vi går en tur gennem
byen og ser nogle af byens mest kendte skatte, bl.a. den imponerende Domkirke, den gamle bro over Arno floden - Ponte Vecchio
og Uffizi galleriet. Firenze indeholder mange store kunstværker og
bygning-er, og eftermiddagen vil være til fri disposition til f.eks. at
opsøge de steder, som byrundturen gav inspiration til, før vi igen tager toget tilbage til Montecatini Terme, hvor aftensmaden venter
på os.
5. dag: Pisa. Vi må nu forlade det skønne Toscana. Undervejs til
vort næste rejsemål - Rom - skal vi besøge et af verdens mest
kendte bygningsværker, nemlig det Skæve Tårn i Pisa. Fra Miraklernes Plads i Pisa går turen videre ned langs Italiens Middelhavskyst
til den evige stad Rom. Her indkvarteres vi på hotellet i centrum af
Rom, hvor vi skal bo de næste 3 nætter. Om aftenen vil der være
mulighed for at tage på restaurant ude i byen, og allerede der få de
første indtryk af Italiens hovedstad. Dagsetape ca. 400 km.
6. og 7. dag: Rom. Vi har nu to spændende dage i Rom, hvor
seværdighederne står i kø. Vi skal blandt andet se Den Spanske
Trappe, Trevi fontænen, den enorme Peterskirke, Pantheon og
Colosseum. Vi bevæger os rundt i Rom til fods og med offentlig
transport. Om aftenen er der igen mulighed for at gå på en af Roms
mange restauranter til aftensmad.
8. dag: Pompeji. Vi forlader Rom for denne gang og fortsætter
vores rejse gennem Italien til en af verdens mest kendte arkæologiske udgravninger, byen Pompeji. Pompeji blev dækket af aske

da vulkanen Vesuv gik i udbrud for næsten 2000 år siden. Her er
en enestående mulighed for at træde tilbage i tiden og opleve
den utroligt velbevarede by med badeanlæg, private boliger og
butikker. Entre til Pompeji er inkluderet i rejsens pris. Efter en stor
oplevelse i Pompeji kører vi igen nordpå til overnatning i Mellemitalien. Vi får sen aftensmad ved ankomsten til hotellet. Dagsetape
ca. 500 km.
9. dag: Appeninerne. Vi fortsætter vores rejse nordpå og kører
langs bjergkæden Appeninerne. Hen under aften når vi til vort
næste mål, badebyen Lido di Jesolo. Her skal vi være de næste 2
nætter. Vi får aftensmad på hotellet. Dagsetape ca. 700 km.
10. dag: Venedig - Lido di Jesolo. Ovenpå rejsens mange indtryk
er der nu mulighed for lidt afslapning i Lido di Jesolo. Her finder vi
en af Europas mest berømte og længste badestrande. Man kan nyde dagen ved stranden, gå en tur i byen eller måske handle i nogle
af de mange specialforretninger med italienske specialiteter. For de
som stadig har kræfter i overskud arrangeres der en udflugt til den

spændende laguneby Venedig, hvor vi
bl.a. får mulighed for at se Markuspladsen, Sukkenes bro og Rialtobroen. Der vil
også være lidt tid på egen hånd til at nyde Venedig. (Pris for sejltur til Venedig ca.
25 euro). Der er aftensmad på hotellet.
11. dag: Efter morgenmaden begynder
vi vores hjemrejse. Vi kører med passende pauser gennem det nordlige Italien,
videre gennem Alperne i Østrig, til vi når
overnatningshotellet i Midttyskland. Vi
får aftensmad på hotellet.
12. dag: Efter store og mange oplevelser kører vi det sidste stykke vej til
Danmark. Vi er tilbage i vore hjembyer
først på aftenen.

Hotel: Rundrejse ***

Undervejs skal vi bo på 3-stjernede hoteller, hvor alle værelser
har eget bad og toilet.

Afrejse:
Ti 11.05.21
Ti 14.09.21

Dage: Pris:
Enev.:
12
9.598,- 2.200,12
9.598,- 2.200,-

Valuta: Euro

Hjemkomst:
Lø 22.05.21
Lø 25.09.21

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 1 x overnatning ved Gardasøen
• 2 x overnatning i Toscana
• 3 x overnatning i Rom
• 1 x overnatning i Midtitalien
• 2 x overnatning ved Adriaterhavet
• 11 x morgenmad

Highlights
• Italiens største byer
og seværdigheder
• Peterspladsen i Rom
• Den spanske Trappe
• Colosseum
• Romeo & Julies by
Verona
• Bjergkæden 		
Appeninerne
• Lagunebyen Venedig
• Vulkanen Vesuv
• Den udgravede by
Pompeji
• Badebyen Lido di
Jesolo
• Det skæve tårn i Pisa
• Romantiske Firenze
med de mange kunstnere

•
•
•
•

8 x aftensmad
Entre til Pompeij
Lokal guide i Rom
Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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LIDO DI JESOLO

LIDO DI JESOLO

9 dage

Italien

Italien

Den skønneste lange hvide sandstrand, det dejlige vand,
den ægte italienske feriestemning, den hyggelige hovedgade og beliggenheden tæt på Venedig er blot nogle af
de ting som år efter år tiltrækker utallige besøgende til
Lido di Jesolo. Den lange sandstrand byder på lavt badevand, strandstole og små hyggelige strandbarer. Hver aften forvandles hovedgaden i Lido di Jesolo til en hyggelig
og atmosfærefyldt gågade med sjove butikker, hyggelige
restauranter og små tivolier. Lido di Jesolo syder af feriestemning og byder på masser af aktivitetsmuligheder for
hele familien.

PROGRAM:

1. dag: Efter opsamlingen kører vi med passende pauser til hotellet i
Tyskland, hvor vi får aftensmad efter indkvarteringen.
2. dag: Vi får morgenmad på hotellet inden vi kører videre mod
Italien og Lido di Jesolo. Vi er fremme på hotellet til aftensmad og
kan bruge aftenen på hotellet eller en gå tur i den hyggelige og
livlige by.
Venedig: En heldagsudflugt til det evig aktuelle og unikke Venedig.
Her møder man politi og ambulancer der rykker ud med speedbåde,
folk der kommer sejlende på arbejde, i det hele taget en speciel
by uden biler. Vi tager den lokale bus fra Lido di Jesolo og derefter
sejler vi til Venedig. Her vil vi starte med en byrundtur og se de flotte
bygninger bygget på pæle, Markedspladsen, byens midtpunkt, og
Hotel Brioni Mare****
Via Dante Alighieri VII, 5
30016 Jesolo VE
Tlf.: +39 0421 92 610

Afrejse:
Hjemkomst:
Lø 17.07.21 Sø 25.07.21
Valuta: Euro
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9 / 16 dage - Nonstop

de mange broer der binder byen sammen. Der vil også være tid på
egen hånd. Pris ca. 30 euro inkl. bus og sejltur.
Marked: Vi tager en halvdags udflugt til det lokale marked, hvor der
er mulighed for at gøre nogle gode og billige indkøb. Pris: 50 dkr.
Vinsmagning: Italien er kendt for sine mange vine, og vi tager på
en hyggelig tur ud til vingården Tenuta Mosole. Her får vi en guidet
rundtur på gården, ser vinmarkerne og smager nogle af gårdens
vine. Pris ca. 10 euro.
Trieste: Vi kører en heldagsudflugt til storbyen Trieste, som ligger
smukt i bugten ud til Adriaterhavet. Byen ligger et par timers kørsel
fra Lidoen og er rig på historie, kultur og handelsliv. I den gamle
bymidte finder man desuden hyggelige små gader og cafeer, der
indbyder til en kaffepause. Vi ser os om i byen til fods sammen med
rejselederen, hvorefter der vil blive noget tid på egen hånden inden
vi kører tilbage til hotellet på Lidoen. Pris: 75 dkr.
8. dag: Vi forlader Hotel Brioni og kører igennem det smukke Italien
og Østrig videre til Tyskland, hvor vi skal overnatte.
9. dag: Efter morgenmaden kører
vi det sidste stykke til Danmark og
vi forventer at være hjemme hen på
aftenen.

Dejligt 4-stjernet hotel, kun 500 meter fra den skønne badestrand.
Fra hotellets tag er der en smuk udsigt til havet og her kan man nyde
en tur i hotellets Jacuzzi. Hotellet ligger centralt med kun 100 m til
gågaden, men stadig i rolige omgivelser. Hotellet byder på bar, restaurant, swimmingpool og fitness rum. Alle værelser har bad, toilet,
TV, aircondition og balkon/terrasse.

Dage: Pris:
Enev.:
9
6.798,- 1.750,-

Prisen inkluderer:
•	2 x overnatning i Tyskland
• 6 x overnatning i Lido di Jesolo
• 8 x morgenbuffet
• 8 x aftensmad

Highlights
• Hotel tæt på strand
og gågade
• Brede børnevenlige
sandstrande
• Swimmingpool på
hotellet
• Mulighed for at
opleve Venedig &
Trieste

Rejsen køres nonstop og uden rejseleder.
Området giver mange muligheder for oplevelser på egen
hånd.
* Det er muligt at deltage på 16 dages turen, hvor vi kører
med overnatning ud og nonstop hjem. Den første uge er
med rejseleder og program, som side 74. Den næste uge er
på egen hånd.

PROGRAM:

1. og 2. dag: Vi kører efter opsamlingen med passende pauser ned
gennem Tyskland, Østrig og Italien. Vi er fremme ved hotellet i god

Hotel Brioni Mare****
Via Dante Alighieri VII, 5
30016 Jesolo VE
Tlf.: +39 0421 92 610

• Besøg på vingård
• Adgang til strandstole på
stranden
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Afrejse:
Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Lø 24.07.21 Sø 01.08.21	  9	  5.898 1.500,16
10.498,- 3.400,* Lø 17.07.21 Sø 01.08.21

tid, så vi straks kan tage på stranden og nyde det. Værelser skal først
forventes til rådighed om eftermiddagen.
3. - 7. dag: Nyd hotellet, stranden, poolen eller tag på udflugt på
egen hånd til f.eks. Venedig, Murano eller Burano.
8. og 9. dag: Efter morgenmaden pakker vi bussen og forlader
Italien for denne gang. Vi kører den
smukke tur gennem Italien og Østrig, videre gennem Tyskland til Danmark, hvor
Highlights
vi forventer at være hjemme søndag
• Hotel tæt på strand
først på eftermiddagen.
og gågade

Dejligt 4-stjernet hotel kun 500 meter fra den skønne badestrand.
Fra hotellets tag er der en smuk udsigt til havet og her kan man nyde
en tur i hotellets jacuzzi. Hotellet ligger centralt med kun 100 m til
gågaden, men stadig i rolige omgivelser. Hotellet byder på bar, restaurant, swimmingpool og fitness rum. Alle værelser har bad, toilet,
TV, aircondition og balkon/terrasse.

Prisen inkluderer:
• 6/14 x overnatning
• 6/14 x morgenbuffet
• 6/14 x aftensmad

• Brede børnevenlige
sandstrande
• Adgang til liggestole
på stranden
• Swimmingpool på
hotellet

• Adgang til strandstole på
stranden
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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PIEMONTE & LIGURIEN

9 dage

Italien

Mellem Dolomitterne og Middelhavet ligger det eksklusive
område Piemonte og Ligurien. En himmelsk sammenblanding af flotte storbyer, storslået natur, maleriske landsbyer
krydret med italienske vine og mad i topkvalitet. Vi starter
turen i Piemonte med mange skønne oplevelser for ganen.
I Piemonte skal vi opleve den ægte italienske stemning
med betagende landskaber, fantastiske vine samt et
indblik i den spændende trøffeljagt. Turen går videre til
blomsterkysten i Ligurien, hvor vi skal bo i Genova. Herfra
kører vi udflugter til Cinque Terre, hvor de 5 kystbyer på
smukkeste vis dekorerer kyststrækningen. En rejse til et
imponerende område i Norditalien, der kombinerer kultur,
natur og lokal gastronomi.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Når alle er i bussen, kører vi med passende pauser,
til vi når overnatningshotellet i Midttyskland. Der vil være aftensmad ved ankomsten.
2. dag: Asti. Efter morgenmaden kører vi videre ned gennem Tyskland, Schweiz og til Italien, hvor vi skal bo på Hotel Lis i byen Asti.
Der er aftensmad på hotellet. Har man lyst, kan man denne aften
gå en tur i byen eller nyde en forfriskning på en af byens cafeer.
3. dag: Asti. Asti ligger midt i Piemonte og er hovedsagelig kendt
som hjemby for italienernes højt elskede sprumante. Vi går en byrundtur i byen og ser det hyggelige gamle centrum, nogle af byens
fine gamle kirker og de elegante palæer, som præger byen. Efter en
frokost på egen hånd i byen, skal vi besøge en lokal producent af
Torrone (inkluderet). Torrone er en lokal sød delikatesse fra Asti og
er fremstillet af mandler, honning, sukker og æggehvider. Resten
af dagen er på egen hånd i Asti, indtil vi skal nyde aftensmaden på
hotellet.
4. dag: Trøffeljagt - Vinsmagning - Alba. Efter morgenmaden
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på hotellet tager vi på en heldagsudflugt igennem det flotteste
landskab og vindistriktet i Piemonte. En smuk køretur gennem det
bakkede landskab med vinmarkerne og middelalderborgene til
vi når den lille by Roddi, som er kendt for sine trøfler. Her besøger
vi italienske Gianni og hans trøffelhund Lila. Gianni fortæller om
de forskellige trøfler, der findes og giver os et lille indblik i at finde
trøfler. Herefter går turen ud i markerne/skoven, hvor vi sammen
med Gianni og hunden Lila går på jagt efter de berømte velsmagende trøfler. Når området er finkæmmet for trøfler, holder vi en
velfortjent pause på en lille lokal vingård, hvor vi ser produktionen
samt får serveret nogle smagsprøver på gårdens egne vine (trøffeljagt og vinsmagning inkluderet). Inden vi kører tilbage til hotellet
i Asti, får vi lidt tid til at kigge nærmere på byen Alba. I Alba handler
næsten alt om mad og vin og butikkerne er fyldt med specialiteter
fra området.
5. dag: Genova. I dag skal vi forlade hotellet i Asti og videre til den
fascinerende havneby Genova. Vi går en tur i Genova, som er Liguriens hovedstad, og som har Italiens største industrihavn. Havnen
er gennem de sidste mange år total renoveret, og miljøet her er en
oplevelse i sig selv. Men Genova byder også på mange kulturelle
og antikke oplevelser i byens centrum med de snævre gader fyldt
med små forretninger, frugt markeder, cafeer og kirker. Byen ligger
smukt ud til det blå Middelhav og har bjergene i baggrunden. Vi får
tid på egen hånd i byen, inden vi bliver indkvarteres på Starhotel
President.
6. dag: Cinque Terre. Vi kører med bussen til den smukke Natio
nalpark »Cinque Terre«, som på dansk er oversat til »De fem byers
land«. Nationalparken er et af de mest uberørte naturområder ved
Middelhavet, og her skal vi besøge en af de 5 små fiskebyer, som
ligger ud til havet på de stejle klippeskråninger. Blandt byerne
hersker et landskab af smuk natur med vilde dufte, vinstokke,
oliven- og citrustræer og fortryllende små strande. Det er ikke
muligt at køre med bussen på strækningen, så vi sejler forbi de små
byer og går i land i en af byerne, hvor vi mødes af de smukke

pastelfarvede huse, som er malet efter de gamle traditioner (Sejltur
inkluderet).

kan ikke nås med bil, og vi sejler derfor fra Rapallo til Portofino
(inkluderet).

7. dag: Portofino Kysten. Vi nyder morgenmaden på hotellet,
inden vi skal på en rigtig charmerende og smuk tur til Portofino
bugten. Den lille fiskerhavn Portofino var engang en lille fattig
landsby fyldt af fiskerbåde. I dag ser det helt anderledes ud i den
lille bugt, hvor store og flotte luksus yachter har fundet deres plads.
Denne smukke havn er i dag en af de mest eksklusive feriebyer
på den italienske riviera, hvor mange rige og kendte holder deres
ferie. Men den ægte italienske stemning er bevaret, da der stadig er
indbyggere, der lever efter ægte italienske manér. Byens centrum

8. dag: Hjemrejse. Vi kører efter morgenmaden med passende
pauser til vi når overnatningshotellet i Tyskland. Vi får aftensmad
ved ankomsten.

Hotel Lis***
Viale Fratelli Rosselli, 10
14100 Asti
Tlf.: +39 0141 595051

Starhotel President****
Corte Lambruschini 4
16129 Genova
Tlf.: +39 010 5727

Afrejse:
Lø 29.05.21
Lø 11.09.21
Valuta: Euro

Hjemkomst:
Sø 06.06.21
Sø 19.09.21

Dage:
9
9

Pris:
Enev.:
9.898,- 1.990,9.898,- 1.990,-

9. dag: Hjemkomst. Vi kører mod
Danmark og gør holdt ved den dansk/
tyske grænse. Vi forventer at være tilbage i vores hjembyer hen på aftenen.

Highlights
• Ægte italiensk
charme
• Trøffeljagt med
trøffelhund

Hotel Lis ligger i rolige omgivelser ved en park, men stadig er
beliggenheden meget central og en kort gåtur fra hyggelige cafeer,
spændende butikker og de charmerende gamle bygninger og middelalder tårne. Alle værelser har eget bad/toilet, telefon, tv, hårtørrer,
aircondition og WiFi.

• Christoffer Columbus´ hjemby Genova

Dejligt 4-stjernet hotel med en god beliggenhed i Genova lige ved
tog og metrostationen. I det skønne område ved hotellet, er der flere
hyggelige pladser med cafeer og butikker. Går man en tur til havnen
finder man også et af Europas største akvarier. Hotellet har egen
restaurant og alle værelser har eget bad/toilet, telefon, tv, hårtørre,
aircondition og WiFi.

• Besøg i Portofino

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 3 x overnatning i Asti
• 3 x overnatning i Genova
• 8 x morgenmad
• 8 x aftensmad
• Besøg på lokal Torrone fabrik
• Trøffeljagt

• Fascinerende
farverige kystbyer
• Flot sejltur langs
kysten i Cinque Terre
• Asti - hjembyen for
spumante
• Portofino bugten

•
•
•
•

Vinsmagning
Bådtur til kystbyer i Cinque Terre
Bådtur til Portofino
Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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TOSCANA & ELBA

10 / 14 dage

Italien

En skøn rejse, hvor der er tid af til at nyde, smage, dufte og
opleve det helt unikke og skønne Toscana. Vi skal se hyggelige byer med gamle historiske bygninger og smalle gader,
kunst og kultur. Toscana er spækket med smuk natur, charmerende byer, olivenfarme, vingårde, citrushaver, vinstokke
og olivenlunde. På behageligvis og med et roligt tempo vil
vi tage på opdagelse i de smukke og fortryllende omgivelser, som Toscana byder på. Vi bruger desuden én dag på at
opleve den skønne ø Elba, som er Italiens tredje største ø.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til overnatningshotellet i Tyskland og ved ankomsten bliver vi
indkvarteret og får aftensmad.
2. dag: Denne dag fortsætter vi vores rejse gennem det smukke
Østrig, til vi når målet i Toscana. Vi ankommer til hotellet i Montecatini hen på aftenen, og hotellets personale står klar til at modtage
os med velkomstdrink og aftensmad.
Montecatini Terme – Alto: Vi bor i den hyggelige by Montecatini Terme, som er Italiens mest berømte kurby med varme kilder,
smukke parker og fristende butikker. Byen ligger lige midt i Toscanas hjerte. Vi bor i centrum og vil lære byen bedre at kende til fods.
Der er også mulighed for at tage med bjergbanen til Alto, hvorfra
man kan nyde en fantastisk udsigt over det toskanske landskab og
Montecatini Terme.
Elba: En heldagsudflugt til Italiens tredje største ø Elba, som ligger
ca. 10 km ud fra Toscanas kyst. Vi begynder turen lige efter morgenmaden og kører ca. 2 timer til Piombino, hvor vi skal med båden til
Elba – ca. 1 times sejllads. På Elba mødes vi af skønne hvide sandstrande, frugttræer, blomster og hyggelige bjergbyer. Vi kører en tur
rundt på øen og gør ophold flere steder bl.a. i Elbas hovedstad Portoferraio, hvor den gamle charmerende bydel oser af liv og restau-
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ranter. På en tur op i Elbas bjerge, hvor udsigten er pragtfuld, oplever vi de små bjergbyer, hvor befolkningen pynter byerne med
blomster. Vi kommer tilbage til hotellet til sent aftensmad.

9./13. dag: Hjemrejse. Efter morgenmad tager vi afsked med Toscana og Montecatini Terme. Vi kører til overnatningshotellet i Sydtyskland, hvor vi får aftensmad ved ankomsten.

um, som beretter om hans liv og nogle af hans mange værker (entre ca. 13
euro).

Lucca - Vinfarm: Vi tager på en udflugt i det toskanske landskab
om formiddagen og kører til Lucca, en lille charmerende renæssance by med typiske toskanske kirker og gader. Lucca er fuld af
personlighed og omgivet af en intakt bymur fra 1500-1600 tallet.
Over middag besøger vi en vinbonde, hvor vi får en rundvisning
på gården, smager på vine og får dertil en let frokost med italiensk
brød og pålæg. Stemningen her er hyggelig, og der er mulighed
for at købe vine, olier m.v. (ca. 23 euro). Vi vender tilbage til Montecatini Terme sidst på eftermiddagen og får aftensmad på hotellet.

10./14. dag: Vi kører den sidste strækning mod Danmark. Forventet hjemkomst sidst på aftenen.

Olivenfabrik: Vi skal opleve en olivenfarm/fabrik, hvor en medarbejder på farmen vil gå en tur med os på markerne og fortælle om oliventræerne og høsten. Afhængig af årstiden og høsten
kan man prøve selv at plukke oliven fra
træerne, hvis man har lyst. Efter en tur i
markerne får vi mulighed for at se produktionsstedet og maskinerne. Undervejs får vi en forklaring omkring produktionen af olivenolien. Herefter er
det blevet tid til en let anretning med
smagsprøver af farmens egen olivenolie
(Pris ca. 10 euro).

Pisa: Vi får selvfølgelig også mulighed for en tur til Pisa. Vi skal se
Miraklernes plads, hvor Pisas seværdigheder ligger på rad og række. Vi oplever, hvor skævt »Det skæve tårn« i virkeligheden er. Der
er også mulighed for at se den fantastiske domkirke af marmor
samt dåbskapellet. Vi kører tilbage til hotellet i god tid, så vi kan
nyde resten af dagen og aftenen i Montecatini Terme.
Firenze: Byen er Toscanas hovedstad - en storby fyldt med italiensk historie, smukt beliggende ved Arnofloden. Vi går en tur i
byen og passerer bl.a. forbi den imponerende Domkirke, Ponte
Vecchio og Uffizi galleriet. Firenze indeholder mange store kunstværker. Efter rundturen vil eftermiddagen være tid på egen hånd
- f.eks. til at opsøge de steder, som byrundturen gav inspiration til.
Vi tager toget til og fra Firenze (pris for togbillet ca. 15 euro). Udflugten er ikke egnet for gangbesværede. Vi er hjemme på hotellet igen sidst på eftermiddagen.
Fridag - Kurbad: Brug dagen i Montecatini, nyd en frokost på en
af de hyggelige restauranter eller besøg et eller flere af de kurbade som Montecatini Terme er kendt for. Der er flere forskellige at
vælge i mellem (entre).

Øvrige udflugter på 14-dages turen:
Siena - San Gimignano: Vi kører en heldagstur til den fantastiske
middelalderby Siena. Til fods ser vi bl.a. den stribede marmorkatedral, Piazza del Campo og oplever de små bilfrie gader og stemningen fra middelalderen. Hjemvejen lægges forbi fæstningsbyen San
Gimignano - en af Italiens bedst bevarede middelalderbyer. Byen er
også kendt som ”byen med de mange tårne”.
Vinci: Vi kører en halvdagsudflugt til byen Vinci, som er en lille hyggelig middelalder by. Byen er nok bedst kendt som Leonardo da
Vincis fødeby, og her kan man også besøge det interessante muse-

Hotel Biondi****
Viaole IV, Novembre 83
Montecatini Terme
Tlf.: +39 057 27 13 41

Afrejse:
Fr 18.06.21
Fr 27.08.21
Ma 25.10.21

Hjemkomst:
Sø 27.06.21
Sø 05.09.21
To 07.11.21

Pris:
Enev.:
6.798,-	  900,6.898,- 1.000,9.498,- 1.400,-

• Kurbyen Montecatini Terme
• Elba – Italiens 3.
største ø
• Den lille charmerende by Lucca
• Hyggelig vinfarm
med god stemning
• Eventyrlige og
romantiske Firenze
med de mange
kunstskatte
• Vinmarker,
vinsmagning og
olivenlunde
• Toskansk mad og
vin

Hyggeligt 4-stjernet hotel midt i Montecatini
Terme ved siden af de termale kurbade. Hotellet har en dejlig have med solterrasse. Alle
værelser har eget toilet og bad.

Dage:
10
10
14

Highlights

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 7/11 x overnatning i Toscana
• 9/13 x morgenmad
• 9/13 x aftensmad

• Pisa med Det
Skæve tårn på
Miraklernes Plads
• Rundtur på
olivenfabrik med
smagsprøver og let
frokost

• Udflugt og færge til Elba
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer og togbillet
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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RABAC - ISTRIEN

9 dage

Kroatien

Highlights
Kroatien er blandt de lande i Europa, der har flest solskinstimer, og på denne rejse skal vi nyde feriebyen Rabac på
halvøen Istrien. Rabac er smukt beliggende ud til Adriaterhavet med det tyrkis blå og meget rene badevand. På Istrien kan man opleve den smukke natur, de fredfyldte gamle byer, en venlig og gæstfri befolkning, samt en god atmosfære. Vi bor på et dejligt 4-stjernet hotelkompleks,
som ligger ved byen Rabac. Herfra kan man gå en tur langs
strandpromenaden og ind til byen, hvor man finder masser
af muligheder bl.a. apotek, posthus, kiosker, indkøbsmuligheder, cafeer og restauranter.

PROGRAM:
1. dag: Når alle er samlet kører vi med passende pauser til vi når
overnatningshotellet i Sydtyskland. Vi indkvarteres og får aftensmad.
2. dag: Vi fortsætter turen efter morgenmaden og kører gennem
det smukke Østrig til Rabac i Kroatien. Efter ankomst og indkvartering får vi aftensmad på hotellet.
Rundtur på Istrien: Heldagstur rundt på halvøen Istrien, som er
den største halvø i Adriaterhavet. Vi starter med at køre til byen Pula, som med sine 62.000 indbyggere er Istriens største by. Vi skal
på en lille byrundtur, hvor vi bl.a. skal se det imponerende næsten
2000 år gammel romerske amfiteater (entré ca. 7 euro), som er et af
de største og bedst bevarede romerske teatre i Europa. Herfra kører
vi videre til Rovinj, som er en charmerende gammel by med snævre
gader. Sidst på dagen vender vi tilbage til Rabac.
Øen Krk: Kroatiens største ø er forbundet til fastlandet via en bro
på 1430 meter. Krk øen er kendt for de mange smukke strande og
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det krystalklare vand. Vi kører en tur rundt på den skønne ø og besøger nogle af øens byer. Den historiske by Omisalj ligger på en
klippe 85 meter over havet og med en fantastisk udsigt over Kvarner bugten. Den største by på Krk har samme navn som øen og er
en af Kroatiens ældste byer. Vi besøger også byen Punat, hvor det
er muligt at sejle til Klosterøen Kosljun, hvilket er en stor oplevelse. På den lille ø finder man et historisk kloster med et par munke
og et lille museum (pris ca. 8 euro). Ønsker man ikke sejlturen, kan
man bruge tiden på havnepromenaden i Punat. Vi vender tilbage til
vores hotel i Rabac sidst på eftermiddagen.
Rijeka - Opatija: Vi kører en tur til Rijeka, som er Kroatiens største
havneby og tredje største by. Her kan vi bl.a. se de store markedshaller med frugt, grønt, kolonial, slagtervarer og fiskemarked med
alt fra blæksprutter til hajer. Vi har tid på egen hånd med mulighed
for at købe tasker, tøj, frugt og grønt. Man kan evt. tage en afstikker
i den nærliggende gågade med specialbutikkerne. Herfra kører vi
en tur til Opatija, hvor vi går en tur langs strandpromenaden og kan
nyde en forfriskning, inden vi tager tilbage på hotellet i god tid før
aftensmaden.
Fiskepicnic: Vi tager på en dejlig heldagstur. Vi sejler fra kajen, der
ligger ca. 400 meter fra hotellet. Båden sejler ud på det fantastisk
klare vand, Adriaterhavet. Første stop er ved øen Cres. Her kan vi nyde den lille bugt, et forladt fiskerleje, hvor vi kan bade i det dejlige
vand og solbade på stranden. Man kan også blive ombord på båden, hvor man kan sidde ude under solsejlet og nyde den specielle
natur. Efter ca. en times ophold her, serveres der en lækker frokost
bestående af grillet fisk med salat og brød i rigelige mængder (kan
man ikke spise fisk, kan der bestilles et stykke kød i stedet for) øl eller vin eller vand er med i prisen. Efter frokost sejler vi videre til byen Cres. Undervejs kan vi være heldige at se delfiner springe i vandet. I byen går vi i land for et par timer. Vi kan gå med på en lille by-

rundtur, købe souvenir, is, kaffe m.m. og gå på marked, før vi forlader øen for at sejle hjem til hotellet igen efter en dejlig dag. Pris inkl. frokost, drikkevarer og sejltur: ca. 30 euro.
Afslappende dag ved stranden - Rabac: Hotellet ligger super
i forhold til vand og strand, og her er masser af muligheder og
faciliteter, så man kan slappe af, nyde varmen og det krystalklare
vand. Eller man kan gå en tur langs vandet til Rabac og få en forfriskning.
8. dag: Efter morgenmaden tager vi afsked med Kroatien for denne gang. Vi kører igen gennem Østrig og Sydtyskland til vort overnatningshotel.

9. dag: Turen fortsættes nordpå med
passende pauser undervejs. Ved den
dansk/tyske grænse holdes en pause
inden turen afsluttes op gennem Jylland.
BØRNERABATTER:
Gælder børn på værelse med 2
fuldt betalende:
0-5 år: 75%
6-12 år: 50%
13-17 år: 10%

• Aircondition på alle
værelser
• Hyggelig strandpromenade til
Rabac
• Alle værelser med
balkon
• Inden- & udendørs
pool
• Bådtur langs kysten
• Øen Krk med hyggelige kystbyer
• Kosljun Klosterø

Hotel
Mimosa/Hedera/Narcis****
Rabac 66
52221 Rabac

Afrejse:
Lø 15.05.21
Lø 17.07.21
Lø 28.08.21
Lø 02.10.21

Hjemkomst:
Sø 23.05.21
Sø 25.07.21
Sø 05.09.21
Sø 10.10.21

Hyggeligt 4-stjernet hotelkompleks som ligger direkte ned til en
dejlig badestrand. Hotellerne har desuden stort pool område
med forskellige swimmingpools, en børnepool, samt indendørs
pool (indendørs lukket i juli og august). På hotelområdet er
supermarked, frisør, sauna, massage, bar, cafe og diverse restauranter. Der er elevator og adgang til internet på alle hotellerne.
Alle værelser har eget bad/toilet, hårtørre, TV, mindre køleskab,
aircondition og balkon.

Dage:
9
9
9
9

Pris:
6.498,6.998,6.898,6.298,-

Enev.:
1.000,1.000,1.000,1.000,-

Valuta: Euro på ud- og hjemrejsen. HRK i Kroatien.

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 6 x overnatning i Kroatien
• 8 x morgenbuffet
• 8 x aftensmad
• 1 glas vand, sodavand, øl eller
vin til aftensmaden hver aften
på hotellet i Rabac.

• Godt klima
• Mini Club
• Musik med mulighed for dans på
hotellet
• Tennis, Volleyball,
mini golf

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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NATUR & HISTORISKE HOTELLER

7 dage

Norge

Straand Hotel
Kviteseidvegen 1698
3853 Vrådal
Tlf. +47 35 06 90 00

Straand Hotellet er beliggende i et af de smukkeste områder i Telemarken lige ned til søen Nisser og omgivet af fjelde. Hotellet har egen
restaurant og bar og flere hyggelige opholdsrum/stuer i traditionelt norsk stil med historiske møbler, pejs og udsmykning. På hotellet findes
en indendørs pool samt sauna og motionsrum. Alle værelser har eget toilet og bad. Gratis WiFi.
Straand Hotel går tilbage til 1864 og drives i dag af femte generation af Straand-familien. Hotellet lægger vægt på stor gæstfrihed og god
service.

Fleischers Hotel
Evangervegen 13
5704 Voss
Tlf. +47 56 52 05 00

Udover den ubeskrivelige norske natur byder Norge også
på en masse skønne historiske hoteller. Vi har udvalgt tre af
disse stemningsfyldte hoteller i det sydvestlige Norge, som
udover en pragtfuld beliggenhed også har en lang historie bag sig. De tre hoteller på rejsen er alle medlem af ”De
Historiske Hotel & Spisesteder” – en organisation som inkluderer mange af Norges mest charmerende hoteller og
spisesteder. Rejseprogrammet indeholder en masse oplevelser og tid til at nyde de dejlige hoteller. Kom med tæt
på flotte vandfald, sejl på nogle af de majestætiske norske fjorde, smag lokale produkter og nyd hjemrejsen med
Fjordlines flotte krydstogtskib fra Bergen til Hirtshals.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse - Vrådal. Efter endt opsamling kører vi til Hirtshals,
hvorfra vi skal sejle kl. 12.15 til Kristiansand. Vi nyder en frokostbuffet ombord (inkluderet), mens vi sejler mod Norge. Efter ankomst til
Norge kører vi straks videre til Straand hotellet i Vrådal, hvor vi bliver
indkvarteret og får aftensmad. Hotellet ligger smukt ned til søen
Nisser, så en lille aftentur til søen kan anbefales.
2. dag: Vrådal – Grimdalstunet - Sejltur. Efter morgenmaden tager vi en udflugt i området. Vi kører langs søen Vråvatn op gennem
fjeldpasset Bjørnvannspasset og fortsætter ind over højfjeldet til
Anne Grimdalens Minde/Grimdalstunet. Anne er en af Norges mest
kendte billedhugger, og Grimdalen er hendes barndomshjem.
Stedet består af et fascinerende hus fra middelalderen og en udstillingsbygning med en del af hendes flotte og livagtige skulpturer.
Herfra går turen ned til den hyggelige by Dalen, hvor vi holder en
pause. Tilbage i Vrådal tager vi en hyggelig sejltur på Nisser søen
med båden FRAM, som er en ombygget slæbebåd, som nu fungerer som historisk og fin turistbåd. Aftensmad på hotellet.
3. dag: Hardangervidda – Voss Gondol - Voss. I dag skal vi tage
afsked med Vrådal og køre nordpå mod Fleischers Hotel i Voss. Vi
kører med passende pauser igennem det varierende landskab langs
Hardangervidda Nationalpark. Ved ankomsten til Voss kører vi direkte til hotellet, hvor vi bliver indkvarteret. Herefter er der mulighed
for en tur med Voss Gondol, som ligger tæt ved hotellet. Pris 350,-.
Skal bestilles sammen med rejsen. Gondolen er den største og mest
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Fleischers Hotel blev bygget i 1889 med henblik på de lidt mere velstående gæster. Især den imponerende og lidt prangende byggestil
tiltrak opmærksomhed.

moderne gondolbane i Nordeuropa. På turen op og ned har man
en spektakulær udsigt over fjeldene, byen og søen. Aftensmad på
hotellet. Fleischers Hotel er et imponerende bygningsværk og ligger
lige ved søen Vangsvatnet, så en smuk aftensgåtur er en mulighed.
4. dag: De norske fjorde. Efter morgenmaden kører vi en panorama-tur i det enestående landskab. Vi kører mod nord for at udforske
område langs den smukke Sognefjord. Vi nyder de unikke omgivelser, holder passende pauser og benytter et par mindre indenrigsfærger, inden vi om eftermiddagen tager en 2-timers sejltur fra
Flåm til Gudvangen. En utrolig smuk sejltur på Aurlandsfjorden og
Nærøyfjorden omgivet af stejle og smukke fjeldsider – måske med
sne på toppen. Et fjordlandskab som er optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. Med store indtryk i bagagen tager vi retur til hotellet i
Voss. Aftensmad på hotellet.
5. dag: Vøringsfossen - Steinstø Frugtgård – Steindalsfossen.
Når morgenmaden er spist, og bussen pakket kører vi mod vandfaldet Vøringsfossen, som er en af Norges mest kendte vandfald
med et fald på 145 m. Herfra videre langs Hardangerfjorden mod
Steinstø Fruktgard, som ligger idyllisk ved fjorden. Gården drives af
Ruth og Ola Steinstø, som er 9. generation på stedet. Her får vi en
fortælling om stedet og smager de lokale produkter. Efter besøget
tager vi et kig på Steindalsfossen, som er et af Norges mest besøgte
vandfald – bl.a. fordi man kan gå en tur bagom vandfaldet. Herfra
går turen mod Bergen, hvor vi skal overnatte på Augustin Hotel
– Bergens ældste familiedrevne hotel. Hotellet ligger i centrum af
Bergen, så der er gode muligheder for en gåtur i byen efter middagen på hotellet.
6. dag: Bergen - Fjordline. I dag skal vi sejle med Fjordline fra Bergen kl. 13.30, men inden vil vi tage en byrundtur til fods i Bergen.
Vi besøger bl.a. det gamle og fascinerende havneområde Bryggen
samt ser byen fra oven efter en tur med Fløibanen. Herefter kører
bussen og til færgeterminalen, hvor vi går ombord på Fjord Lines
flotte krydstogtskib. Vi får tildelt vores kahytter, og mødes senere til
aftenbuffet (inkluderet).
7. dag: Hjemkomst. Efter en god nats søvn og en tidlig morgenbuffet (inkluderet) ankommer vi til Hirtshals, hvorfra vi kører mod
vores opsamlingssteder.

Fleischers Hotel ligger centralt i Voss tæt ved søen Vangsvatnet. Et moderne hotel med gammeldags charme og rig på traditioner. Hotellet
har egen restaurant og bar samt en sommeråben terrasse med udsigt til fjeld og vand. Wellness-afdeling med pool, boblebad, sauna, fitnesscenter og udendørs tennisbane. Alle værelser har eget toilet og bad. Gratis WiFi.

Highlights
Augustin Hotel
C. Sundts Gate 22
5004 Bergen
Tlf. +47 55 30 40 00

Augustin Hotel ligger i det centrale Bergen med oplevelser lige udenfor døren. Et hotel som flot blander den
moderne stil med den traditionelle norske stil. Hotellet har originale malerier og skulpturer af norske kunstnere. Hotellet har egen restaurant og bar samt fitnesscenter. Alle værelser har eget toilet og bad. Gratis WiFi.
Augustin Hotel har været i samme familie i fire generationer og havde i 2019 100 års jubilæum og er dermed
Bergens ældste familiedrevne hotel. Ingen af værelserne er ens, og kunstsamlingen er stor.

• Bo på 3 charmerende og historiske hoteller
• Smuk sejltur på
Nærøyfjorden
• Oplev Norges
mest besøgte
vandfald –
Steindalsfossen
• Se Vøringsfossen
med sit imponerende fald
• Besøg på lokal
frugtgård inkl.
smagsprøver

Fjordline

Fjordlines krydstogtskib MS Bergensfjord / MS Stavangerfjord er de første store cruisefærger i verden, som
drives helt og holdent af miljøvenlig naturgas. Færgerne har restaurant, cafeteria, cafe, lounge, bar og taxfree shop. Der er plads til ca. 1.500 passagerer. Alle kahytter har eget toilet og bad.

• Kom tæt på den
norske natur
• Ophold i Bergen

TILKØB: Voss Gondol: 350,-

Prisen inkluderer:
• Færge Danmark-Norge t/r
• 5 x overnatning på historisk hotel
• 1 x overnatning på skib (indvendig dob.kahyt)
• 6 x morgenmad
• 1 x frokost
• 6 x aftensmad

Valuta: NOK

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke kontanter. Kun betalingskort.

Afrejse:
Hjemkomst:
Lø 10.07.21 Fr 16.07.21
Lø 21.08.21 Fr 27.08.21

Dage: Pris:
7
8.798,7
8.798,-

Enev.:
2.800,2.800,-

Tillæg udvendig dobbeltkahyt: 200 pr. person
Tillæg udvendig enkeltkahyt: 300 pr. person

• Sejltur på søen Nisser
• Sejltur på Nærøyfjorden
• Besøg på Steinstø Frugtgård inkl.
kaffe og kage
• Tur med Fløibanen i Bergen
• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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NORDKAP MIDNATSSOLENS LAND

11 dage

m
også so
Tilbydes fri afrejse dato.
med valg
kør-selv rhør nærmere
Fo

Sverige - Finland - Norge

Highlights
• Besøg Europas
nordligste punkt

Storslået rejse til midnatssolens land. Rejsen går via Sverige og Finland og gennem Laplands skønneste og mest
øde egne - til rejsens højdepunkt Nordkap. Rundrejsen
fortsætter ned gennem Norge, hvor man oplever landets
mest storslåede natur med høje fjelde, brusende elve og
dybe fjorde, der skærer sig ind i landet. En rejse fuld af
pragtfulde naturoplevelser.
Nordkap er Europas nordligste punkt. Her er man ligeså
langt mod nord som godt og vel midten af Grønland!

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling via Skive/Herning går turen
til Frederikshavn, hvorfra vi sejler til Göteborg. Herfra går turen op
gennem Sverige. Vi passerer den store sø, Vänern, og når op til Karlstad, hvor vi overnatter. Dagsetape (fra Göteborg) ca. 265 km.
2. dag: Sverige. Efter morgenmaden fortsætter turen nordpå langs
Klarälven til Mora Ny kirke. Videre til Nusnæs, hvor vi gør ophold
ved et værksted, hvor de populære ”dalarheste” fremstilles, og
hvor der også er en butik. Herefter til Sundsvall, hvor vi overnatter.
Dagsetape ca. 535 km.
3. dag: Sverige. I dag følger vi den Botniske Bugt nordpå og passerer Örnskjölsvik, Umeå og Luleå. Ved Luleå besøger vi den særprægede kirkeby inden vi sidst på eftermiddagen når frem til Haparanda,
grænsebyen til Finland, hvor vi overnatter. Dagsetape ca. 650 km.
4. dag: Finland. Grænsen til Finland passeres, og vi kører til Rovaniemi, samernes hovedstad. Vi gør holdt nord for byen ved Polarcirklen på det sted, hvor finnerne mener julemanden kommer fra.
Vi fortsætter nordpå ad Ishavsvejen til hotellet. Efter indkvartering
kører vi til Ivalo, der ligger ved Inarisøen, samernes hellige sø. Vi
får en rundvisning på en Husky farm, hvor en guide blandt andet
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vil fortælle om Husky hundenes liv samt hundeslædesafari. Fælles
aftensmad. Dagsetape ca. 385 km
5. dag: Nordkap. Vi kører videre langs sydspidsen ad den 40 km
brede Inarisø til Inari med det spændende samemuseum Siida. Ved
Tanafloden passerer vi den finsk/norske grænse og holder pause
i Karasjok, samernes hovedstad i det norske Lapland. Turen går
videre over Lakselv, og der fortsættes langs Porsanger fjorden, indtil
vi når Kåfjord. Her skal vi via tunnelen fra fastlandet og til Magerøya,
hvor vi har 2 overnatninger i Honningsvåg ved Nordkap. Først på
aftenen tager vi afsted mod rejsens højdepunkt, Nordkapklippen,
der hæver sig over 300 m over Ishavets overflade. Vi spiser aftensmad i Nordkapkapellet, hvor man i læ kan nyde midnatssolen og
den smukke udsigt over Ishavet. Dagsetape ca. 415 km.
6. dag: Honningsvåg i Nordkap. Dagen i dag har vi til fri disposition. Vi kan sove lidt længere og nyde, at kufferten ikke skal pakkes.
Der er mulighed for eventuelt at besøge Honningsvåg Museum,
som ligger lige bag hotellet, eller måske kunne det være en sjov
ide at aflægge et besøge i den alternative isbar ”Artico”. Alt er lavet
af is fra søerne i Lapland. Både baren, vægge, stole og borde.
Der vil være mulighed for, mod ekstrabetaling, at deltage i en
rundtur på Magerøy med besøg på et kunstneratelier i Kamoyvær
og Europas nordligste fiskevær. En enestående mulighed for at
se den arktiske natur på øen. Turen gennemføres med min. 20
deltagere. Pris 100,-. De to overnatninger på øen giver to chancer
for at se midnatssolen. Igen denne aftenen kan vi tage en tur ud
på Nordkapklippen. Turen gennemføres med min. 20 deltagere.
Pris 80,-.
7. dag: Norge. Vi kører tilbage til fastlandet, og følger nu en smuk
tur ned langs den norske vestkyst. Vi kommer over Skaidi til Alta,
der var handelscentrum for lapperne. Her findes desuden et af verdens største helleristningsfelter, som der gøres pause ved (entre). Vi
overnatter i Sørkjosen. Dagsetape ca. 380 km.

8. dag: Norge. Vi kører nu sydpå langs Lyngenfjord forbi Målselvfossen og fortsætter til Narvik, en af Nordnorges smukkest
beliggende byer. Vi holder en pause ved Krigskirkegården og
kører videre langs fjord, fjeld og skærgård og oplever en sejltur fra
Skarberget til Bognes som er en af de mest betagende strækninger
på Nordkalotten, Sørfaldvejen. Vi fortsætter til marmorbyen Fauske,
hvor vi tilbringer natten. Dagsetape ca. 535 km.
9. dag: Norge. Vi forlader hotellet, og snart passerer vi igen
Polarcirklen og gør ophold ved Polarcirkelcentret med souvenirbutik. Vi kører videre og passerer malmbyen Mo i Rana og kører nu
langs den smukke skærgårdskyst, videre gennem Namsdalen til
Steinkjær, hvor vi skal overnatte. Dagsetape ca. 500 km.
10. dag: Norge. Turen går videre sydpå langs Trondheim fjorden til
Trondheim, hvor vi bl.a. ser den imponerende Nidaros Dom, Skandinaviens største middelalderlige bygningsværk. Turen fortsætter
over det barske Dovrefjeld. Vi kører gennem den smukke Gud-

brandsdal, videre langs Mjøsa, Norges
største indsø, til Lillehammer, hvor vi skal
overnatte. Undervejs gøres et kort stop
ved stavkirken i Ringebu. Dagsetape ca.
525 km.
11. dag: Hjemrejse Vi fortsætter sydpå,
passerer Oslo og Svinesund, hvor vi
krydser grænsen til Sverige. Videre forbi
Uddevalla til Gøteborg, hvorfra vi sejler
til Frederikshavn. Herfra starter aflæsningen, der sætter punktum for en storslået
rejse rundt i Skandinavien.
Dagsetape (til Gøteborg) ca. 450 km.

Hjemkomst:
Fr 02.07.21

Dage: Pris:
Enev.:
11
11.398,- 3.300,-

TILKØB: Buffet på Stena Line ud- og hjemrejse: 325,OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke
kontanter, kun betalingskort.
Valuta: NOK, evt lidt SEK, Euro

• 2 nætter
på Nordkap i
Honningsvåg
• Passere
Den Nordlige
Polarcirkel
• Besøg Lapland og
en husky farm
• Enestående
naturoplevelser
• Samernes hellige
sø Inaris i Finland
• Se et af verdens
største helleristningsfelter
• Nidaros dom –
Skandinaviens
største middelalderlige bygningsværk

Hotel: Rundrejse
Se hoteller på vores hjemmeside

Afrejse:
Ti 22.06.21

• Oplev Midnatssolen over Ishavet

Prisen inkluderer:
•	8 x overnatning i Norge, Sverige &
Finland
• 2 x overnatning på Nordkap
• 10 x morgenmad
• 8 x aftensmad
• 1 x aftensmad i Nordkaphallen
• 1 x lappisk aftensmad i Kota
• Entre til Nordkap Hallen

• Nordkapdiplom
• Færgerejser
• Rundvisning på Kamisak
Huskyfarm
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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NORDKAP & LOFOTEN

14 dage

Sverige – Finland – Norge

© Frithjof Fure og visitnorge.com

Mindst en gang i livet bør man give sig selv den gave at tage turen til Nordkap. At stå på Nordkapklippen er et uforglemmeligt øjeblik. Den barske og fascinerende natur og
klippeplateauet, som rejser sig ca. 300 m over havets overflade er absolut en rejse værd. Denne rejse byder også på
et ophold på Lofoten. En norsk øgruppe i Atlanterhavet –
nord for polarcirklen - som er kendt for det vilde landskab,
fantastiske fjelde og dybe fjorde. Her bor vi i en lille idylliske fiskerby i hjertet af Lofoten. Men rejsen byder også på
et utal af andre skønne oplevelser igennem Sverige, Finland og Norge, hvor vi fylder rygsækken med enestående
indtryk.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Når alle deltagere er samlet går turen til Frederikshavn, hvorfra vi skal sejle til Gøteborg. Herfra går turen op gennem
Sverige til Linköping, hvor vi bliver indkvarteret og får aftensmad.
Dagsetape (fra Gøteborg) ca. 275 km.
2. dag: Sverige - Stockholm. Straks efter morgenmaden fortsætter vi mod Stockholm, hvor vi ser os omkring i den smukke hovedstad beliggende på øer og holme. Vi besøger bl.a. den gamle bydel
Gamle Stan og Kongeslottet. Efter oplevelserne i centrum kører vi
til hotellet i udkanten af Stockholm til aftensmad og overnatning.
Dagsetape ca. 200 km.
3. dag: Sverige - Sundsvall. I dag går turen nordpå langs den
Botniske Bugt. Vi kører med passende pauser og ser bl.a. de flotte
gamle gravhøje ved Uppsala samt hyggelige Hudiksvall. Herefter til
Sundsvall, hvor vi overnatter. Dagsetape ca. 376 km.
4. dag: Sverige - Lulea. Efter en god nats søvn kører vi igen mod
nord, hvor vi bl.a. passerer Örnskjölsvik, Umeå og Skellefteå. Vi
holder en pause i Skuleskovens Nationalpark med udsigt til den
lodrette klippe Skuleberget. Dagens endestation er Luleå, hvor vi
bliver indkvarteret. Aftensmad på hotellet. Dagsetape ca. 530 km.
5. dag: Finland - Saariskelkä. Den finske grænse krydses, og vi kø-
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rer til Rovaniemi. Vi gør holdt nord for byen ved Polarcirklen på det
sted, hvor finnerne mener julemanden kommer fra. Vi fortsætter
nordpå ad Ishavsvejen til hotellet i Saariselkä, hvor en hyggelig og
anderledes aften venter os. Middagen indtages på samisk manér
rundt om åben ild i hotellets kota, som er lappisk hytte. Dagsetape
ca. 510 km.
6. dag: Nordkap. Vi kører videre langs sydspidsen ad den 40 km
brede Inarisø til Inari med det spændende sami-museum Siida (entré ca. 10 euro). Ved Tanaelven passerer vi den finsk/norske grænse
og holder pause i Karasjok, samernes hovedstad i det norske
Lapland. Turen går videre over Lakselv og op langs Porsanger Fjord,
indtil vi når Kåfjord. Her skal vi via tunnelen fra fastlandet og til
Magerøya og Nordkap. Vi tjekker ind på hotellet og får aftensmad,
hvorefter vi tager en aftenudflugt til Nordkapklippen. Dagsetape
ca. 425 km.
7. dag: Norge - Sørkjosen. Vi kører tilbage til fastlandet og følger
en smuk tur ned langs den norske vestkyst. Vi kommer over Skaidi
til Alta, der er handelscentrum for lapperne. Her findes et af verdens
største helleristningsfelter, som vi får mulighed for at besøge (entré
ca. 125 NOK). Derfra kører vi videre langs fjordene til Sørkjosen. Vi
overnatter i Sørkjosen. Dagsetape ca. 380 km.
8. dag: Norge – Tromsø - Narvik. I dag går turen mod Narvik, men
vi tager en afstikker til Tromsø, som er den største by i Nordnorge.
Vi krydser to fjorde med båd, inden vi når frem til Tromsø, hvor vi
bl.a. besøger Ishavskatedralen. Herefter går turen videre sydpå mod
Narvik, hvor vi bliver indkvarteret. Dagsetape ca. 370 km.
9. dag: Norge - Lofoten. Næste højdepunkt er øgruppen Lofoten, hvor man straks fascineres af den flotte natur med høje fjelde,
strande, hav og uberørt natur. Vi gør stop i Svolvær, hvor vi tilbyder en 2-timers ørnesafari i RIB båd, der tager os ind i den small
Trollfjord. Der er mange havørn i området, så vi håber at få kontakt
med den majestætiske rovfugl. Pris 630,-. Sejlturen skal bestilles
sammen med rejsen. Ønsker man ikke sejlturen, kan man nyde
tiden i byen. Herefter kører vi til Mortsund, hvor vi vil tilbringe 2
nætter i et idyllisk tidligere fiskerleje, som nu fungerer som hotel og

konferencecenter. Hytterne ligger flot lige ned til vandet, og nogle
står på pæle direkte ud i vandet. Meget autentisk og utroligt flot.
Dagsetape ca. 276 km.

ind på hotellet i Trondheim og nyder
aftensmaden i hotellets restaurant.
Dagsetape ca. 480 km.

10. dag: Norge – Lofoten. I dag tager vi den med ro og nyder
omgivelserne, som er helt unikke og lige udenfor døren. I løbet
af dagen tilbydes en udflugt til Lofotr Vikingmuseum i Borg, hvor
man kan opleve vikingetiden i et levende miljø (entré ca. 200 NOK).
Aftensmad på hotellet. Dagsetape ca. 50 km.

13. dag: Norge – Gardermoen. På
ruten denne dag passerer vi adskille nationalparker. Vi kører op over Dovrefjeldet og ned i Gudbrandsdalen, hvor vi
besøger en af Norges flotte stavkirker i
Ringebu. Herfra videre til hotellet i Gardermoen, hvor vi bliver indkvarteret og
får aftensmad. Dagsetape ca. 460 km.

11. dag: Norge – Mo i Rana. Efter morgenmaden pakker vi bussen
og kører til Moskenes på spidsen af Lofoten, hvorfra vi skal sejle til
Bodø på fastlandet. En cirka 3 timers sejltur, hvor vi igen får mulighed for at nyde udsigten til fjeldene på Lofoten og fastlandet.
Vi passerer igen Polarcirklen, hvorved vi forlader midnatssolens
land. Vi kører videre til hotellet i Mo i Rana, hvor vi skal overnatte.
Dagsetape ca. 250 km.
12. dag: Norge – Trondheim. I dag går turen videre sydpå. Vi kører
langs den smukke skærgårdskyst og videre langs Trondheim-fjorden til Trondheim, hvor vi bl.a. ser den imponerende Nidaros Dom,
Skandinaviens største middelalderlige bygningsværk. Vi tjekker

14. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden kører vi mod færgelejet i
Langesund, hvorfra vi skal sejle til
Hirtshals først på eftermiddagen. Hvis
tiden tillader det, kører vi en rundtur i
Oslo, inden vi kører til Langesund. Efter
ankomsten i Hirtshals kører vi mod
vores opsamlingssteder. Dagsetape ca.
230 km.

Hoteller på rejsen
På hele rejsen i Sverige, Finland og Norge bor vi på gode 3*** hoteller. Alle værelser har eget bad/toilet.

Afrejse:
Hjemkomst:
Ma 02.08.21 Sø 15.08.21

Dage: Pris:
14
13.898

Enev.:
3.400

TILKØB: Ørnesafari Trollfjord: 630,TILKØB: Buffet på færge på ud- og hjemrejse: 375,-

Prisen inkluderer:
• 13 x overnatning
• 13 x morgenmad
• 13 x aftensmad
• Entre til Nordkap Hallen

Highlights
• Besøg uforglemmelige Nordkap
• 2 nætter på
Lofoten
• Besøg Stockholm
• Passere
Den Nordlige
Polarcirkel
• Enestående
naturoplevelser
• Se Tromsø &
Ishavskatedralen
• Ørnesafari i
naturskønne
omgivelser
• Nidaros dom –
Skandinaviens
største middelalderlige bygningsværk
• Stavkirken i
Ringebu

• Indenrigsfærger
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke 		
kontanter. Kun betalingskort.
Valuta: NOK, SEK, Euro
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NORDLYS med fly

5 dage

Norge

Nordlys er et fascinerende fænomen og en helt spektakulær oplevelse, som forekommer 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. Men ved aldrig hvornår ”forestillingen” starter, men Nordnorge og Tromsø giver de bedste
chancer.
Denne rejse byder på mange oplevelser på få dage i og omkring Tromsø i Nordnorge. Vi vil bl.a. udforske Tromsø by
og omegn, få indblik i den samiske kultur, prøve en kanetur
trukket af rensdyr og nyde de smukke omgivelser, mens vi
krydser fingre for forekomst af det magiske nordlys. Turen
til Nordnorge foregår med fly, så transporttiden er kort,
og vi er hurtigt på destinationen, hvor oplevelserne kan
begynde. Vores rejseleder er med på hele rejsen.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi til Billund Lufthavn,
hvorfra vi skal flyve til Tromsø via Oslo. Efter ankomsten til Tromsø
køres vi til hotellet, hvor vi får tildelt vores værelser. Aftensmad på
hotellet.
2. dag: Jagten på Nordlyset. Efter morgenmaden går vi en fælles tur i Tromsø midtby. Vi passerer bl.a. Polar Museet, hvor man kan
tage et kig (entré ca. 70 NOK). Herefter tid på egen hånd. Sidst på
eftermiddagen mødes vi igen på hotellet, da vi igen i aften skal ud
på eventyr. I aften vil vi jagte nordlyset sammen med en erfaren lokalguide. Med bus kører vi til en af fem mulige baser. Udfra erfaring,
vejrudsigt og vindretning m.m. udvælges den base, hvor sandsyn-

88

ligheden for klar himmel og nordlys er størst. På stedet mødes vi af
den lokale guide (engelsktalende) og der er mulighed for at låne
varme dragter, hvis egen påklædning ikke er tilstrækkelig. Der vil
være et opvarmet telt/hytte, hvor man kan søge varme og ly, hvor
der også i aftenens løb serveres varme drikke og suppe. Måske forbliver vi på samme sted, men sker der ændringer i vejret, kan det
forekomme at vi vælger at køre til en anden base, hvor der er bedre
chancer for nordlys.
3. dag: Hvalsafari / tid på egen hånd. I dag har man to valgmuligheder. Brug dagen i Tromsø på det man vil - måske en tur på museum i Tromsø, lidt shopping og afslapning eller man kan tage med
rejselederen på en smuk sejltur, hvor vi håber på at se hvaler og/eller marsvin. Fra oktober til februar besøger forskellige hvalarter kysten udfor Tromsø for at spise sild. Vi sejler ud for at finde nogle af
de store fascinerende dyr. Vi håber på at se nogle af verdens største
pattedyr i dette fantastiske arktiske landskab. Undervejs er der også
chance for at se forskellige fugle f.eks. havørnen. Sejlturen byder
på smukke fjorde og store naturoplevelser. Guiden ombord vil fortælle undervejs, og der vil blive vist en film om hvalerne. Skibet har
komfortable siddepladser inde til 146 gæster samt rummelige dæk
udenfor på to niveauer. Der er en kiosk ombord, hvor der kan købes
små varme retter, snacks og drikkevarer m.m. Vi kan naturligvis ikke
garantere hvalobservationer, men chancerne er ret gode. Varighed
ca. 4-5 timer. PRIS: 1.300,- bestilles sammen med rejsen. Vi mødes
alle igen til aftensmad på hotellet.
4. dag: Tromsø sightseeing – Samisk kultur - Rensdyrskanetur.
Vi bruger formiddagen i Tromsø og omegn med en sightseeing tur
i bus. Vi kører en tur i byen og får dermed et godt indtryk af byen. Vi
kører over broen og besøger bl.a. Ishavskatedralen (entré inklude-

ret), som egentlig hedder Tromsdalen kirke, men som pga. sit udseende associerer til isbjerge og netop derfor har fået sit kaldenavn.
Vi fortsætter ud af Nordlysvejen og nyder de smukke omgivelser og
laver lidt stop undervejs. Derefter er eftermiddagen på egen hånd i
Tromsø. Vi mødes alle senere på hotellet, da vi i dag også skal på en
spændende aftensudflugt. Vi skal en tur ud i Samer-land. Samerne
har boet i dette område i mange tusinde år og betegnet som en del
af den indfødte befolkning. Rensdyr er en stor del af den samiske
kultur og denne aften vil vores lokal guide introducere os til denne
spændende kultur. Vi skal naturligvis også have en lille tur med kane
trukket af de smukke rensdyr. En helt unik oplevelse! Et vintereventyr iført varme kedeldragter som kan lånes på stedet. Oplevelsen byder også på lidt varm mad i en varm lavvu (samiske telt).

Radisson Blu
Hotel Tromsø ****
Sjøgata 7
9259 Tromsø
Tlf. +47 7760 0000

Afrejse:
Ma 01.11.21

TILKØB: Hvalsafari: 1.300,- Bestilles sammen med rejsen.

Prisen inkluderer:
• Fly Billund-Oslo-Tromsø t/r
• Bagage på fly
• 4 x overnatning
• 4 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• Samisk aften & rensdyr-kanetur
inkl. let ret

Highlights
• Den bedste tid på
året til at opleve
nordlyset
• Kort transporttid
med fly
• Rundtur i Tromsø
og omegn
• Rensdyr-kanetur
og indblik i samisk kultur

Radisson Blu Hotel Tromsø er et moderne hotel centralt placeret i
Tromsø. Hotellet har egen restaurant, bar, fitnessrum og sauna. Alle
værelser er med eget bad og toilet. Gratis WiFi.

Hjemkomst: Dage: Pris fra: Enev.:
Fr 05.11.21
5
Se hjemmeside

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke kontanter.
Kun betalingskort.

5. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden på hotellet er der tid på egen
hånd i byen. Måske er der tid og energi til en gåtur med rejselederen i området, inden vi bliver hentet og kørt til
lufthavnen, hvorfra vi skal flyve til Billund via Oslo. Fyldte af oplevelser lander vi i Billund, hvor bussen venter os.
Forventet hjemkomst til vores opsamlingsbyer sidst på aftenen.

• Hvalsafari langs
den smukke kyst
• Nordlys-safari
• Besøg i
Ishavskatedralen

• Nordlys-safari inkl. suppe
• Entré til Ishavskatedralen
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entréer
• Dansk rejseleder
• Bustransport til/fra lufthavn

Valuta: NOK
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RUNDREJSE – FJORDNORGE

7 dage

Norge

© Morten Rakke/VisitFlåm

© MARTE KOPPERUD - VISITNORMAY.COM

Highlights
• Rundrejse til
nogle af Norges
største seværdigheder
• Geilo & Hardanger Nationalpark
• Borgund Stavkirke, en af Norges
bedst bevarede
stavkirker

Geilo • Sogndal • Flåm • Myrdal • Bergen • Stavanger
Besøg vores smukke naboland på denne rundrejse, som viser os nogle af det sydlige Norges største seværdigheder,
blændende natur med fjorde og fjelde samt interessante
byer. Vi starter i Larvik og tager turen nordpå til Sogndal og
Bergen. Herfra videre sydpå langs kysten til Stavanger og
hjem til Danmark via Kristiansand. Oplev bl.a. en tur med
den verdenskendte Flåmsbanen, sejl på Lysefjorden og se
Preikestolen nedefra og meget mere.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling via Skive/Herning kører vi
mod Hirtshals, hvor vi har afgang kl. 12.45 mod Larvik. Nyd eventuel en frokost ombord eller blot en afslappende sejltur inden ankomsten 16.30. Efter ankomst kører vi til hotellet i Geilo, hvor sen
aftensmad venter på os.
2. dag: Geilo – Sogndal. Efter morgenmaden tager vi en tur til
Geilo Sommerpark. Her tager vi stoleliften til toppen (Pris NOK
65,-), hvorfra der er en fantastisk udsigt over Hardanger Nationalpark. Vi nyder udsigten og en kop kaffe. Nu går turen videre mod
Sogndal. Undervejs stopper vi ved Borgund Stavkirke, som er en af
Norges bedst bevarede stavkirker. Ved kirken ligger et spændende
besøgscenter med udstilling om de norske stavkirker og unikke
Vikingtidsfund (entre pris NOK 90,-). Aftensmad på hotellet i
Sogndal.
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3. dag: Nærøyfjorden – Flåmsbanen. I dag venter store naturoplevelser. Vi starter med en sejltur fra Kaupanger til Gudvangen (inkluderet) - en super flot tur, hvor vi sejler ind i den smalle Nærøyfjord,
der er på UNESCO’s liste. Fra Gudvangen kører vi med bussen til
Flåm, hvor vi tager Flåmsbanen til Myrdal (inkluderet). Dette er en af
de største attraktioner i Norge. Toget kører fra enden af Aurlandsfjorden og op på højfjellet til Myrdal. En stigning på 870 meter. Flåmsbanen bliver ofte omtalt som verdens mest spektakulære jernbanestrækning. I løbet af turen ser vi bl.a. smukke elve og vandfald samt
gårde, som klamrer sig til de stejle fjeldsider. I Myrdal stiger vi om til
NSB-tog og kører til Voss (inkluderet), hvor bussen igen samler os op
og kører tilbage til Bergen. Aftensmad på hotellet i Bergen.

serer mange flotte og naturskønne steder. På vejen til Stavanger
skal vi også sejle to korte strækninger over norske fjorde, inden vi
når Stavanger. Aftensmad på hotellet.
6. dag: Rødne Fjord Cruise – Preikestolen. Dagen starter med en
imponerende sejltur på Lysefjorden. En 3-timers sejltur med start i
Stavanger (inkluderet). Oplev enestående natur med vandfald, idylliske øer og dramatiske fjelde. Vi ser også Preikestolen fra fjorden.
Efter sejlturen tager vi til centrum af Stavanger, hvor vi tager en byrundtur. Vi besøger bl.a. bydelen Gamle Stavanger med de smukke

• Smuk sejltur
på den smalle
Nærøyfjord

gamle velbevarede træhuse og brostensgader. Aftensmad på hotellet.
7. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden tjekker vi ud af hotellet og kører
mod Kristiansand, hvorfra vi skal sejle
til Hirtshals. Efter ankomsten i Hirtshals
kører vi mod vores opsamlingsbyer.

• Tur med
Flåmsbanen, en
af Norges største
attraktioner
• Byrundtur og tur
med Fløibanen i
Bergen
• Rødne Fjord Cruise på Lysefjorden

Hoteller: Rundrejse. Minimum 3-stjernet hoteller, alle hotelværelser er med eget bad og toilet.

• Byrundtur i
Stavanger

Se vores hjemmeside for hotelbeskrivelse.

4. dag: Bergen – Fløibanen. I dag skal vi se os omkring i Bergen
by. Vi skal nyde den smukke storby, som er Norges næststørste by
omgivet af fjelde, beliggende direkte ud til havet. Vi tager en rundtur i byen, hvor vi bl.a. besøger det gamle og fascinerende havneområde Bryggen samt tager en tur med Fløibanen (inkluderet).
Fløibanen er en bjergbane, der er blevet en af Norges helt store seværdigheder og er et must hvis man er i Bergen. Den starter i centrum, hvorfra man bliver kørt 320 meter direkte op i fjeldet. Herfra
kan man se ud over hele byen. Resten af dagen er til fri disposition.
Aftensmad på hotellet.

Afrejse:
Lø 19.06.21
Lø 03.07.21
Lø 07.08.21
Lø 04.09.21

5. dag: Stavanger. Efter morgenmaden i Bergen kører vi mod
Stavanger. En flot strækning langs den norske vestkyst, hvor vi pas-

Valuta: NOK

Hjemkomst:
Fr 25.06.21
Fr 09.07.21
Fr 13.08.21
Fr 10.09.21

Dage:
7
7
7
7

Pris:
8.598,8.598,8.598,8.598,-

Enev.:
2.000,2.000,2.000,2.000,-

TILKØB: Buffet på færge udrejse og måltid hjemrejse: 400,-

Prisen inkluderer:
• Færge Hirtshals-Larvik
• Færge Kristiansand-Hirtshals
• 6 x morgenmad
• 6 x aftensmad
• 6 x overnatning på hotel
• Sejltur Kaupanger - Gudvangen

•
•
•
•

Tur med Flåmsbanen
Tur med Fløibanen i Bergen
Sejltur på Lysefjorden
Alle nævnte udflugter ekskl .
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke
kontanter. Kun betalingskort.
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RUNDREJSE & BRIKSDALGLETSJEREN

8 dage

Norge

© Didrick Stenersen visitnorway

Highlights
• Besøg ved Briksdalgletsjeren

Sommerrejse til Norge, hvor vi skal opleve den underskønne natur med fjorde og fjelde samt et stykke af den største
gletsjer på det europæiske fastland - Jostedalsgletsjeren. Vi
kommer helt tæt på den imponerende Briksdalgletsjer, som
er en udløber af Jostedalsgletsjeren, og som hvert år besøges af hundredetusinde gæster fra hele verden. Vi udforsker
også Norges spændende hovedstad Oslo med bl.a. den imponerende Frognerpark med skulpturer af Gustav Vigeland.
Rundrejse forbi bl.a. Lillehammer, Geiranger og Loen. En
rejse igennem storslåede natur med dybe dale og høje fjelde med tid til at nyde de smukke omgivelser.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi til Hirtshals, hvorfra
vi skal sejle med Fjord Line kl. 09.00 til Langesund. Ombord nyder vi
den flotte morgenbuffet (inkluderet). Efter ankomst til Norge kører
vi straks videre til hotellet i Fornebu, hvor vi bliver indkvarteret og får
aftensmad. Hotellet ligger i flotte grønne omgivelser tæt på sø og
skov, så en stille gåtur i området kan anbefales.
2. dag: Oslo. Efter morgenmaden kører vi til Oslo, hvor vi tager en
tur rundt i byen med bus og til fods. Vi ser bl.a. den imponerende
Frognerpark med de mange smukke skulpturer af Gustav Vigeland,
kongeslottet, operahuset og hovedgaden Karl Johans Gate. Efter
frokost og tid på egen hånd i den skønne by kører vi til halvøen Bygdøy i den vestlige del af Oslo, hvor vi finder den kongelige sommerbolig Oscarshall og får mulighed for at besøge museerne Kon-tiki
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og/eller Fram (entre ca. NOK 100 pr. sted). Herefter tilbage til hotellet i Fornebu. Aftensmad på hotellet.
3. dag: Lillehammer. I dag skal vi besøge hyggelige Lillehammer
og de historiske idrætsanlæg fra Vinter-OL i 1994. Vi bruger lidt tid i
centrum af Lillehammer, som er en by med ca. 30.000 indbyggere.
Herefter kører vi ud til idrætsanlægget, hvor vi bl.a. skal se hopanlæggene med mulighed for en tur med svævebanen op til toppen,
hvorfra der er en fantastisk udsigt overmod Lillehammer og Gudbrandsdalen. Vi kører videre nordpå til hotellet i Otta, hvor aftensmaden venter os.
4. dag: Geiranger – Loen. Vi pakker bussen og kører videre igennem den smukke natur til Geiranger, som ligger smukt inderst i Geirangerfjorden. Høje fjelde, snoede veje og spektakulære udsigtspunkter pryder ruten. Vi nyder omgivelserne og holder passende
pauser undervejs. Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Loen,
hvor der er mulighed for at komme op i højderne med Loen Skylift.
En kabelbane som tager os 1011 m op på fjeldet, hvorfra udsigten
er magisk. Tilkøb Loen Skylift: Pris 440 kr. Skal bestilles sammen med
rejsen. Aftensmad på hotellet
5. dag: Briksdalgletsjeren - Gaularfjeldet. Efter morgenmaden
kører vi ud til Briksdalgletsjeren, hvor en spændende oplevelse venter os. Vi køres ud til gletsjer-området i mindre terrængående biler
(inkluderet) og kan gå yderligere 500 m til fods helt tæt hen til gletsjeren. På afstand kan vi se den glide fra toppen af fjeldet og ned
i Briksdalen - et fascinerende syn. Af hensyn til sikkerhed kan man

ikke komme ind på selve gletsjeren. Med store indtryk i bagagen
kører vi mod flere oplevelser. Ruten går videre over Gaularfjeldet –
igen med høje fjelde, hårnålesving og fantastisk natur. Indkvartering
og aftensmad på hotel i Sogndal.
6. dag: Hønefoss. Rejsen fortsætter i dag igennem den pragtfulde natur. Vi kører med passende pauser langs fjorde, over fjelde og
igennem dale og ser, hvordan naturen og vegetationen skifter. Vi
ankommer til Hønefoss, hvor vi skal bo de næste to nætter. Aftensmad på hotellet.
7. dag: Kistefoss Museet. I dag skal vi besøge Kistefoss-Museet,
som engang var et træsliberi, men som i dag rummer bl.a. en stor
flot skulpturpark og den helt nye kunsthal ”The Twist”, som både er
en bro over elven, en skulptur og en kunsthal (Pris NOK 150). The

Twist er tegnet af den danske stjernearkitekt Bjarne Ingells og forventes at blive en af Norges største attraktioner. Ikke
langt herfra ligger Hadeland Glasværk,
hvor vi også gør et stop (pris ca. NOK
100,-). Aftensmad på hotellet i Hønefoss.

• Kom tæt på den
unikke norske
natur

8. dag: Hjemrejse. Vi pakker bussen og
kører mod Langesund, hvor vi har afgang kl. 14.30 med Fjord Line. Vi afslutter rejsen med den flotte buffet ombord
(inkluderet), mens vi sejler mod Hirtshals. Ankomst kl. 19.00 i Hirtshals hvorfra vi kører mod vores opsamlingsbyer.

• Skulpturparken af
Gustav Vigeland

Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Sø 13.06.21 8
8.698,- 2.200,Sø 25.07.21 8
8.798,- 2.200,-

• Besøg i
Lillehammer
• Smuk tur over
Gaularfjeldet
• Kistefoss-Museet
og ”The Twist”
• Kom højt til vejr
med Loen Skylift

Hoteller: Rundrejse. Alle værelser er med eget bad og toilet. Se hotelliste på vores hjemmeside.
Afrejse:
Sø 06.06.21
Sø 18.07.21

• Oplev Oslo centrum og halvøen
Bygdøy

TILKØB: Loen Skylift: 440,-

Prisen inkluderer:
• Færge Hirtshals-Langesund t/r
• 7 x overnatning på hotel
• 8 x morgenmad
• 8 x aftensmad

Valuta: NOK

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke kontanter. Kun betalingskort.

•
•
•
•

Besøg ved Briksdalgletsjeren
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus
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SØRLANDET & STAVANGER

4 dage

Norge

© visitnorway.com

Highlights
• Hotel med udsigt
over fjord og
fjelde

Det sydlige Norge har meget at byde på, og på denne rejse får vi et indblik i områdets mangfoldighed. Sørlandet
er den sydligste af Norges fem landsdele og et meget populært sted om sommeren for turister, men også mange
landsmænd har fritidshuse i området. Vi bor på skønt hotel beliggende midt i den smukke natur og med en udsigt
udover det sædvanlige. Vi udforsker Sørlandet og oplever
både den mangfoldige natur og områdets historie. Herefter drager vi mod vest og besøger smukke Stavanger by,
inden vi går ombord på et af Fjord Lines moderne krydstogtskibe, hvor vi skal nyde aftenen med en god buffet ombord.

PROGRAM:
1. dag: Mandal – Sjølingstadt Uldvarefabrik. Efter endt opsamling via Skive/Herning kører vi til Hirtshals, hvor vi har afgang med
Fjordline kl. 10.00/11.45. Efter et par timer på vandet ankommet vi
til Kristiansand, hvorfra vi kører mod kystbyen Mandal. Vi tager en
kort rundtur til fods forbi den flotte havnepromenade og op i midtbyen, inden vi kører til vores aftale på Sjølingstadt Uldvarefabrik (inkluderet). Her får vi en rundvisning og fortælling om den historiske
uldvarefabrik og kommer helt tæt på de gamle maskiner samt ser
de flotte slutprodukter i butikken. Herfra videre til hotellet i Kvinesdal. Aftensmad på hotellet.

morgenmaden kører vi en tur i de smukke omgivelser. Vi holder en
pause ved Kvåsfossen Laksecenter med Norges længste laksetrappe bygget ind i fjeldet. Et utroligt interessant og smukt center midt
i naturen og direkte ved laksens rute (Entré ca. NOK 110). Vi besøger
også Lista Fyr, som tidligere bestod af tre fyrtårne og var verdens
største fyrtårnstation, men i dag står kun et tilbage. Fyret er stadig
et landemærke til hjælp for skibstrafikken. I området er der udover
fyret et informationscenter, en café samt fuglestation og den gamle
fyrmesterbolig fungerer som kunstgalleri. Efter flotte oplevelser kører vi retur til hotellet, hvor vi kan nyde udsigten, indtil aftensmaden er klar.
3. dag: Nordsøruten - Stavanger. I dag tager vi afsked med hotellet og kører ad den smukke og afvekslende Nordsørute videre mod
Stavanger, hvor vi ved ankomsten tager en tur i byen med bus og
til fods. Vi ser det gamle Stavanger med de velbevarede træhuse
og brostensgader, havneområdet og bymidten med butikker, restauranter m.m. Herefter tid på egen hånd indtil kl. ca. 18.00, hvor vi
igen mødes med bussen, som kører os til Fjordlines terminal, hvor
der er afgang kl. 20.00. Vi får tildelt vores kahytter og nyder derefter
aftensbuffeten (inkluderet) og faciliteterne ombord.
4. dag: Hjemkomst. Tidlig næste morgen er morgenbuffeten klar
(inkluderet), og vi ankommer kl. ca. 08.00 til Hirtshals. Herefter kører
vi retur mod vores opsamlingsteder.

OBS: Mange nordiske hotellet modtager ikke kontanter. Kun betalingskort

• Udflugter i
Sørlandet
• Kvåsfossen
Laksecenter med
Norges længste
laksetrappe

Hotel Utsikten Restaurant

• Mandal & Lista
Fyr
The Bølgen & Moi Hotel
Utsikten****
Utsikten 1
4480 Kvinesdal
Tlf. +47 38 358800

Afrejse:
Ma 17.05.21
Ma 07.06.21
Ma 28.06.21
Ma 09.08.21

Hjemkomst:
To 20.05.21
To 10.06.21
To 01.07.21
To 12.08.21

Hotellet er beliggende på en fjeldtop midt i den norske
natur. Et topmoderne hotel med 85 værelser, restaurant,
golfbane og konference-afdeling. Restauranten har en
unik udsigt over Fedafjord. Om sommeren kan måltiderne
nydes på terrassen. Alle værelser har eget bad og toilet,
WiFi, TV og te/kaffefaciliter.

Dage:
4
4
4
4

Pris:
3.798,3.898,4.198,3.898,-

Enev.:
1.100,1.100,1.100,1.100,-

Tillæg udvendig dobbeltkahyt: 300,- pr. person
Tillæg udvendig enkeltkahyt: 1.400,-

Prisen inkluderer:
• Færge Hirtshals-Kristiansand
• 2 x overnatning
• 2 x aftensmad
• 2 x morgenmad
• Besøg Sjølingstadt
Uldvarefabrik
• Færge Stavanger-Hirtshals

• Oplev Stavanger
• Sejl med Fjord
Lines moderne
krydstogtskib fra
Stavanger

• 1 x overnatning i standard indvendig
dobbeltkahyt
• 1 x aftensbuffet inkl. drikkevarer på
skibet
• 1 x morgenbuffet på skibet
• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: NOK

2. dag: Sørlandet – Lista Fyr – Kvåsfossen Laksecenter. Efter
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TELEMARKSKANALEN & VRÅDAL

5 dage

Norge

© Tom Riis

© Ejler Nørgaard

© Kåre S. Pedersen

Telemarken i Norge er lige så alsidig, som den er smuk. Telemarken er på ca. 15.000 km2, hvoraf cirka halvdelen består af bjerge, fjelde og søer. Området rummer en enestående natur og mange hyggelige byer samt en spændende
historie. Det bedste af området opleves på en enestående
sejltur på Telemarkskanalen, som er en rigtig god måde at
få et indtryk af områdets mangfoldighed. Vi sejler fra Skien
til Kviteseid - en rute, som består af mange slusekamre og
højdeforskelle. En heldagsoplevelse som byder på mange
oplevelser og indtryk. Efter sejlturen bor vi i hyggelige
Vrådal, hvorfra vi kører nogle udflugter i Telemarken samt
tilbyder en smuk vandretur i fjeldet.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi til Hirtshals, hvorfra
vi skal sejle til Larvik. Efter ankomst til Norge kører vi til Skien og bliver indkvarteret på hotellet. Aftensmad på hotellet eller nærliggende restaurant.
2. dag: Telemarkskanalen. I dag skal vi ud at sejle en heldagstur på
Telemarkskanalen fra Skien til Kviteseid. Skibet sejler afsted ved 8-tiden og herefter venter os en dag ombord på et af de flotte historiske skibe på kanalen. Mens vi sejler afsted, vil vi nyde omgivelserne,
den skiftende natur og den friske luft, samt frokost inkl. kaffe/te (inkluderet). Ved ankomst til Kviteseid holder bussen klar og kører os til
hotellet i Vrådal, hvor aftensmaden står klar.
3. dag: Kviteseid – Eidsborg. Sidst på formiddagen kører vi en naturskøn tur rundt i området og omkring søen Bandak. Vi besøger
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© Ida Kvisgaard

friluftsmuseet Kviteseid bygdetun og Kviteseid kirke (ca. NOK 80).
Her kan vi se historiske gamle bygninger helt tilbage fra 1500-tallet.
Vi gør også stop ved Eidsborg museum og stavkirke. Stavkirken er
fra midten af 1200-tallet og er en af de mindste stavkirker i landet.
Aftensmad på hotellet.
Tilkøb: Vandretur. For de morgenfriske med de gode vandresko
i tasken er der en flot vandretur på Venelifjeldet, som starter kun
6 km fra hotellet. Bussen kører til udgangspunktet, hvor en lokal
guide følger os op på fjeldet – og ned igen. En gåtur på ca. 4 km /
3 timer i relativt let terræn med en fantastisk udsigt. I klart vejr kan
vi fra det højeste sted på ruten (904 m.o.h.) se ud til havet ved Kragerø samt Gaustatoppen. Pris 250,-. Skal bestilles sammen med rejsen (min. 8 personer). Aflyses i tilfælde af dårligt vandrevejr. Det er
også muligt på egen hånd at gå en lettere vandretur på ca. 5 km
på afmærket rute direkte fra hotellet. Ønsker man ikke at vandre,
kan man f.eks. tage en rolig morgenstund, benytte hotellets poolafdeling eller gå en tur ned til søen.
4. dag: Rjukan & ”Tungt Vand”. Vi tager på en panoramatur til
Rjukan. På turen til Rjukan kører vi gennem adskillige utrolig smukke områder og op langs Tinnsjøen, hvor norske frihedskæmpere
sprængte færgen med det ”tunge vand” i luften. I Rjukan holder vi
en pause i centrum af byen, inden vi kører op til Norsk Industriarbejdermuseum (ca. NOK 95), som bl.a. er kendt for sin præsentation
af Rjukans krigshistorie og »tungt vand« produktionen, som blev saboteret. Turen går nu hjemover mod hotellet via Rauland. Ved Rauland når vi op på højfjeldet - heroppe bliver der færre og færre træer og til sidst består vegetationen kun af buske. En smuk køretur. Vi
er tilbage ved hotellet til aftensmaden.

5. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden tjekker vi ud af hotellet
og kører mod Kristiansand, hvorfra vi skal sejle kl. 13.30/15.00
mod Hirtshals. Efter nogle timer på skibet ankommer vi Danmark,

Highlights

hvor vi kører mod vores hjembyer.

• Store 		
naturoplevelser

Thon Hotel Høyers
Kongens gata 6
3724 Skien
Tlf: +47 3590 5800

Hotellet ligger centralt i Skien i gåafstand til mange af byens oplevelser. På hotellet findes bar og restaurant. Alle værelser har eget
toilet og bad, hårtørrer, tv og gratis WiFi.

Straand Hotel
Kviteseidvegen 1698
3853 Vrådal, Telemark
Tlf: +47 3506 9000

Hotellet er centralt beliggende i et af de smukkeste områder i
Telemarkens særprægede natur. På hotellet findes en indendørs
swimmingpool samt sauna, solarium og motionsrum. Hyggelige
opholdsrum i traditionelt norsk stil med pejs. Alle værelser har eget
toilet og bad, hårtørrer, tv og gratis WiFi.

Afrejse:
Ma 21.06.21
Ma 26.07.21
Ma 09.08.21
On 01.09.21

Hjemkomst:
Fr 25.06.21
Fr 30.07.21
Fr 13.08.21
Sø 05.09.21

• Norsk Industriarbejdermuseet i
Rjukan
• Se en af landets mindste
stavkirker

Dage:
5
5
5
5

Pris:
5.698,5.698,5.698,5.398,-

Enev.:
900,900,900,900,-

OBS: Mange nordiske hotellet modtager ikke
kontanter. Kun betalingskort
Valuta: NOK

• Heldagssejltur på
Telemarkskanalen
inkl. frokost

Prisen inkluderer:
• Færge t/r
• 1 x overnatning i Skien
• 4 x overnatning i Vrådal
• 4 x morgenmad
• 4 x aftensmad
• 1 x frokost

• Hyggeligt hotel i
Vrådal i traditionel norsk stil
• Mulighed for
vandretur i fjeldet

• Heldagssejltur på Telemarkskanalen Skien-Kviteseid
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

TILKØB: Vandretur: 250,TILKØB: Buffet på færge udrejse og måltid hjemrejse: 400,Skal bestilles sammen med rejsen
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BARLINEK

5 dage

Polen

Barlinek er en hyggelig polsk provinsby med ca. 15.000
indbyggere. Byen er beliggende mellem Stettin og Gorzow.
Hotellet ligger ved en naturskøn stor sø, som er omkranset
af skov. Der kan lejes både m.v. og man kan gå en dejlig tur
langs søbredden eller langs søen til byens hyggelige torv
med små cafeer og butikker. Byens egnsmuseum er også et
besøg værd.
Hotel Alma & Spa har en stor wellness/spa afdeling, hvor
der er mulighed for næsten alle former for behandlinger til
absolut konkurrencedygtige priser.

PROGRAM:
Udrejse: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til hotellet i Barlinek. Efter ankomsten bliver vi indkvarteret og får aftensmad. Der er fri drikkevarer på hotellet til middagen og indtil kl. 23
alle aftener.
Barlinek - Sejltur: Formiddagen bruger vi på en spændende byrundtur til fods i Barlinek. Byen byder på mange seværdigheder og
indkøbsmuligheder. Efter byrundturen er det muligt at tage med
på en sejltur på søen (pris ca. 35,- zloty). På turene i april/november
afhænger gennemførelsen af sejlturen af vejret. Hotellet byder på
en frokost, når sejlturen er færdig. Eftermiddagen er på egen hånd
til at nyde byen, slappe af i hotellets have eller evt. bestille en wellnessbehandling på hotellet. Aftensmad på hotellet.
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Stettin: Vi kører gennem det polske landskab til den store havneby Stettin. Byen er anlagt med store rundkørsler, brede boulevarder og pompøse bygninger med Paris som forbillede. Stettin blev
under Anden Verdenskrig udsat for omfattende ødelæggelser, og
de seneste år har man 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 de pommerske fyrsters slot, rådhuset og det tidligere skibsværft. Hvis tiden tillader det, vil være en kort pause ved
et marked i Stettin, hvor det er muligt at gøre en god handel.

kurrencedygtige priser. Ønsker du at benytte dig af de disse tilbud
anbefaler vi, at det bestilles inden afrejsen. Vi er gerne behjælpelige hermed. Der betales direkte på hotellet. Se mulighederne på ho-

tellets hjemmeside - som også findes på dansk: www.hotelalma.pl.
Derudover er der pool, sauna, fitnessrum og badekåber til rådighed
på hotellet.

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

3-stjernet hotel beliggende ved den smukke Barlinek sø, ca. 15 minutters gang fra det centrale Barlinek.
Hotellet har indendørs pool, wellness/spa område, sauna, fitness lokale. Der tilbydes næsten alle former
for wellness og spa behandlinger til konkurrencedygtige priser. Der er elevator og WiFi på hotellet.
Værelserne er alle med bad og toilet, TV og telefon.

Ølsmagning & frokost: Efter morgenmaden kører vi ud til byen
Witnica ca. 50 km fra Barlinek. Her skal vi besøge et lokalt bryggeri og have smagsprøver. Der er mulighed for at købe af bryggeriets
produkter. Der er arrangeret frokost i bryggeriets restaurant.
Gorzow: Byen Gorzow ligger ned til floden Warta - ca. 35 km fra
Barlinek. Byen har 130.000 indbyggere og er en handelsby med
mange butikker og spisesteder. Der bliver tid på egen hånd til at gå
en tur i byen, langs floden, se kirken eller gøre en god handel.
Hjemrejse: Vi siger farvel til Barlinek og kører mod Tyskland med
passende pauser undervejs bl.a. ved den dansk/tyske grænse. Vi
regner med at være hjemme hen på aftenen.
Wellness/Spa: Hotellet har en stor afdeling med wellness og spa,
hvor der tilbydes næste alle former for behandlinger til meget kon-

• Byrundtur i Barlinek
• Sejltur på Søen
• Udflugt til Stettin
• Besøg på bryggeri
med smagsprøver
• Tur til Gorzow
• Hotel med wellness,
spa og pool
• All-inclusive bar kl.
19.00-22.00

Afrejse:
Ma 05.04.21
Sø 09.05.21
Sø 27.06.21
Ma 30.08.21
Sø 03.10.21
Sø 14.11.21

Hjemkomst:
Fr 09.04.21
To 13.05.21
To 01.07.21
Fr 03.09.21
To 07.10.21
To 18.11.21

Dage:
5
5
5
5
5
5

Pris:
3.698,3.698,3.698,3.698,3.698,3.598,-

Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning
• 4 x morgenbuffet
• 4 x aftensmad
• 4 x all-inclusive bar kl. 19.00-22.00
• 1 x frokost på Hotel Alma

•
•
•
•
•
•

Frokost på bryggeriet i Witnica
Øl smagning
Dans & musik en aften på hotellet
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

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

8 dage

Polen

Highlights
En oplevelsesrig rejse til det sydlige Polen, hvor vi bor i den
gamle hovedstad Krakow og i den smukke by Zakopane.
Begge byer har en fortryllende charme, spændende kultur
og mange historiske seværdigheder. Krakow er en by med
smalle brostensbelagte gader, små hyggelige cafeer og
smukke historiske bygninger. Måske nok en af de bedst bevarede storbyer i Europa, da byen næsten undgik bombardementer under krigen. Zakopane ligger skønt i Tatra Bjergene og har en unik stemning med flot pyntede bjælkehuse. Her er, som et af de eneste steder i Polen, mulighed for
at se borgere klædt i de håndsyede traditionelle folkedragter.
Oplev saltminen i Wielizca, koncentrationslejren i
Auschwitz samt en sejltur på tømmerflåde gennem et enestående smukt landskab. En spændende rejse hvor vi får en
masse uforglemmelige oplevelser med hjem.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende
pauser til vi når overnatningshotellet i det vestlige Polen. Vi får aftensmad ved ankomsten.
2. dag: Auschwitz. I dag kører vi det sidste stykke mod Krakow.
Undervejs holder vi en pause i Oswiecim, hvor vi kan besøge
Auschwitz museet (Tilkøb: 100,-), som nok er et af de mest berømte museer i verden. Ønsker man ikke at besøge museet, kan man
i stedet går en tur i byen. Koncentrationslejren blev oprettet af tyskerne under 2. verdenskrig og er i dag et anderledes og spændende museum. Vi får en rundvisning, inden vi fortsætter turen videre mod Krakow, hvor vi indkvarteres på hotellet. Her skal vi tilbringe de næste 2 nætter og får aftensmad på hotellet.
3. dag: Krakow. Efter morgenmaden skal vi opleve Krakows flotte
gamle bykerne, som er indskrevet på UNESCOs liste over verdens
kulturarv. Vi ser Wawelhøjen med Kongeslottets smukke gård og
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besøger den betydningsfulde katedralbygning, hvor de fleste polske konger er blevet kronet og senere begravet (entre ca. 5 euro).
Vi fortsætter til fods ad gamle charmerende stræder mod Markedspladsen, hvor der findes imponerende bygninger, Klædehallerne
- en meget karakteristisk bygning i italiensk stil og den vidunderlige Mariakirke (entre ca. 3 euro). Der vil også blive tid på egen hånd
til at udforske byen med de talrige butikker, spændende museer
og hyggelige cafeer. Har man lyst, kan man gå en tur til det jødiske
kvarter Kazimierz, hvor man finder smukke synagoger og jødiske
traditioner. Vi får aftensmad på hotellet.
4. dag: Wieliczka. Vi forlader hotellet og får det sidste med af Krakow på vejen ud af byen, hvor vi kører gennem det gamle jødiske
kvarter Kazimierz og videre forbi Oskar Schindlers fabrik - kendt fra
filmen af samme navn. Turen fortsætter mod byen Wieliczka. I den
lille by gemmer der sig under jorden - en 700 år gammel saltmine,
der er skrevet ind på UNESCO´s liste. Under besøget i saltminen
ser vi små søer, flotte kamre skåret ud i saltsten samt hører om,
hvordan minedriften var i gamle dage (Tilkøb: 250,-). Efter besøget
i Wielicka fortsætter vi turen til Zakopane gennem den unikke
landsby Chocholow med de mange gamle bjælkehuse. Vi får
aftensmad på hotellet i Zakopane, hvor vi skal bo de næste 3
nætter.
5. dag: Zakopane. Zakopane ligger i de flotte Tatrabjerge og er et
af Polens mest populære rejsemål både sommer og vinter. Vi starter dagen med en byrundtur til fods for at føle den helt specielle
stemning, som byen er kendt for. Vi spadserer ad Krupowki gaden
- byens gågade som er en af de mest kendte gader i landet. Vi ser
en lille trækirke og det lokale store marked med mulighed for gode
indkøb. Det vil også være muligt at tage en kabelbane op til Gubalowka bakken (entre ca. 7 euro), hvorfra der i godt vejr er en fantastisk udsigt over Zakopane og Tatrabjergene. Der vil være tid på
egen hånd før aftensmaden på hotellet.
6. dag: Nationalpark - Tømmerflåde. Vi kører en tur til en nationalpark lidt øst for Zakopane med særprægede, uforglemmelige

landskaber. En topoplevelse i det sydlige Polen er en sejltur med
tømmerflåde på Dunajec floden med de flotte Pieniny-bjerge i
baggrunden lige ved grænsen til Slovakiet. Vi sejler i ca. 2 timer,
og den tid kan vi bruge til at slappe af og beundre områdets
uberørte natur med høje kalkstensklipper, fugle og hyggelige
landsbyer. Sejlturen koster ca. 15 euro og afregnes med rejselederen. Vi er tilbage i Zakopane sidst på eftermiddagen. Aftensmad
på hotellet.

vi tage afsked med Zakopane. Vi kører
lige efter morgenmaden mod overnatningshotellet i Tyskland. Vi får aftensmad ved ankomsten.
8. dag: Hjemkomst. Vi kører det sidste
stykke til Danmark og forventer at være
hjemme sidst på aftenen.

7. dag: Hjemrejse. Efter oplevelsesrige dage i det sydlige Polen må

Hotel Wyspianski***
Westerplatte 15
31-033 Kraków
Tlf.: +48 12 422 95 66

Hotel Wyspianski er centralt beliggende i gåafstand til de største
og vigtigste seværdigheder og monumenter i Krakow. Der er ca.
5-10 min. gang til torvet i den gamle bydel. Hotellet er moderne
indrettet og har egen restaurant. Hotellet har cocktail bar, elevator,
souvenir butik og andre faciliteter. Alle værelser har eget bad/toilet,
tv, telefon, WiFi og hårtørre.

Hotel Czarny Potok***
ul. Tetmajera 20
34-500 Zakopane
Tel.: +48 18 2020204

Afrejse:
Hjemkomst:
Lø 17.07.21 Lø 24.07.21
Lø 23.10.21 Lø 30.10.21

Hotellet i Zakopane ligger idyllisk og har en hyggelig have samt
fitnesscenter med spa, swimmingpool, sauna og Jacuzzi. Hotellet
har egen restaurant, elevator og en bar, hvor man kan nyde en
forfriskning. Der er ca. 400 meter til byens centrum og hovedgaden
Krupowki. Alle værelser har eget bad/toilet, tv, telefon og WiFi.

Dage: Pris:
Enev.:
8
5.798,- 1.100,8
5.498,-	  990,-

TILKØB Auschwitz: 100,- (bestilles sammen med rejsen)
TILKØB Saltminen: 250,- (bestilles sammen med rejsen)

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning i det vestlige
Polen
• 2 x overnatning i Krakow
• 3 x overnatning i Zakopane
• 1 x overnatning i Tyskland
• 7 x morgenbuffet

• Byrundtur i Krakows flotte gamle
velbevarede bydel
• Se Oskar Schindlers
fabrik, kendt fra filmen af samme navn
• Oplev den 700 år
gamle saltmine
i Wieliczka med
lokalguide
• Tur til Tatrabjergene
med de uforglemmelige landskaber
• Tømmerflåde tur på
Dunajec floden
• Mulighed for besøg
i koncentrations
lejren Auschwitz
• Bo i Zakopane med
den smukke beliggenhed ved bjergene
• Kongeslottet på
Wawel-højen i
Krakow

• 7 x aftensmad
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

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

5 dage

Polen

Hotel Navigator

En ny rejse til Polen, hvor vi bor i stille og rolige naturskønne omgivelser på et pænt og nyt hotel, som ligger lige ved
en sø. På turen skal vi hygge, nyde hotellet og på skønne udflugter. Der går en lille sti fra hotellet ind til centrum af Zbaszyn. Byen Zbaszyn ligger i det vestlige Polen og ikke langt
fra Poznan. Derfor tager vi en dag til Poznan, som er Polens
femte største by med en charmerende historisk bykerne.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser, til vi når Hotel Navigator i Zbaszyn. Der er aftensmad i hotellets
hyggelige restaurant ved ankomsten. Restauranten har en fin udsigt mod søen.
Zbaszyn - Wolsztyn: Vi nyder morgenmaden, inden vi tager på en
rundtur i byen Zbaszyn. Vi ser lidt af byens centrum og Rådhuspladsen og bliver bekendt med byen, så man på egen hånd kan gå ind
til byen de øvrige dage og evt. få en forfriskning på en af byens cafeer. Herfra kører vi videre til byen Wolsztyn. Her ligger der et frilandsmuseum, som viser en polsk landsby fra begyndelsen af det 19. og
20. århundrede med flere forskellige gamle bygninger, boliger, håndværkssteder og landbrugsmaskiner (entre ca. 5 zloty). Der bliver også
tid på egen hånd i Wolsztyn, så man kan finde et sted og købe frokost. Vi vender tilbage til hotellet i god tid, så vi har mulighed for at
nyde hotellet og de tilhørende faciliteter. Aftensmad på hotellet.
Poznan: En heldagsudflugt til Poznan, som er en stor og smuk by.
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Vi besøger Katedralen på Tumski Øen, hvor byens historie startede.
Vi ser stedet hvor det menes, at de to første polske konger blev begravet. Vi besøger bytorvet i Poznan - også kaldet ”Rynek”. Her ser vi
de spændende, historiske bygninger som bl.a. Rådhuset med byens
symbolske gedebukke, som viser sig her hver dag kl. 12.00. Vi ser
”Sildebodende” - de smalle farverige købmænds huse fra 1500-tallet. Den smukke barokke kirke ”Fara” og meget mere. Efter byrundturen vil der være tid på egen hånd. Man kan tage på shopping i
gågaden eller slå sig ned på en af byens mange hyggelige cafeer
og nyde en frokost eller en god kop kaffe. Efter en hyggelig dag i
Poznan kører vi sidst på eftermiddagen tilbage til hotellet, hvor der
er grillaften i den dejlige have.
Swiebodzin - Goscikowo: Vi kører en lille udflugt i dag og starter
turen med at køre til Swiebodzin, hvor vi kommer forbi den store
Kristus statue og får lidt tid i byen til at se torvet, kirken og rådhuset. Herfra kører vi videre til Goscikowo, hvor der ligger et gammelt
Cistercienser kloster. Klosterets historie starter helt tilbage i 1230
og i 1234 kom de første munke til klosteret. I dag bruges klosteret
som et præsteseminarium. Vi får en kort rundtur og ser den flotte
klosterkirke og have (entre ca. 10 zloty). Efter lidt tid her kører vi til
en hyggelig restaurant, hvor vi får en frokost (inkluderet) og hygger
os, inden vi kører tilbage til hotellet. Resten af eftermiddagen er til
egen disposition, om man vil hygge sig på hotellet, gå en tur i de
skønne omgivelser, sejle en tur på søen eller tage ind til byen og
nyde en forfriskning. Hotellet har robåde, kajakker og vandcykler,
som man kan leje, hvis man ønsker en sejltur på søen. Aftensmaden nyder vi i hotellets restaurant.

5. dag: Hjemrejse. Efter den dejlige morgenmad på Hotel Navigator siger vi farvel til Polen og kører mod Danmark. Vi holder en pau-

Hotel Navigator ***
Lakowa 7
64-360 Zbąszyń, Polen
Tlf.: +48 68 384 60 88

se ved den tyske/danske grænse og forventer hjemkomst hen på aftenen.

Pænt og moderne 3-stjernet hotel som er beliggende lige ved en stor sø i naturskønne omgivelser.
Hotellet er nyt og har have, egen strand, svømmebassin, sauna, bar og en flot restaurant. Hotellet
har et lille SPA center, hvor man kan bestille behandlinger. Det er gratis at bruge svømmebadet
og sauna. Alle værelser er rigtig pæne og komfortable med aircondition, WiFi, TV, telefon og eget
badeværelse.

Highlights
• Skønt hotel
beliggende ved
sø
• Udflugt til Poznan
• Hyggelig grill
aften på hotellet
• Mulighed for
wellness
• Besøg i klosterkirke og have
• Polsk Frilands
museum

Afrejse:
Ma 10.05.21
Ma 14.06.21
Ma 12.07.21
Ma 16.08.21
Ma 20.09.21

Hjemkomst:
Fr 14.05.21
Fr 18.06.21
Fr 16.07.21
Fr 20.08.21
Fr 24.09.21

Dage:
5
5
5
5
5

Pris:
3.898,3.898,3.898,3.898,3.898,-

Enev.:
500,500,500,500,500,-

Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning
• 4 x morgenmad
• 3 x aftensmad
• 1 x grillaften i hotellets have
• 1 x frokost

• Fri afbenyttelse af svømmebad
og sauna
• Alle udflugter ekskl. entreer.
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro på ud-og hjemturen, Zloty i Polen.
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SPA & WELLNESS - KOLOBRZEG

4 dage

UNESCO’s verdensarvsliste

Polen

På mange rejser skriver vi, at vi besøger seværdigheder,
som er opført på UNESCO´s liste over verdensarv. Men
hvad er Verdensarv egentlig?
UNESCO definere selv verdensarv som uerstattelige
kultur- og naturværdier, som vi arver for fortiden, lever
med i dag og giver videre til fremtidige generationer.
Menneskehedens kultur- og naturarv er uerstattelige
kilder, som inspirerer og beriger vores liv.

Mini spaferie til Polen på et skønt 5-stjernet hotel med
perfekte muligheder for nogle meget behagelige og
afslappende dage i skønne omgivelser. Det 5-stjernede
SPA-hotel ligger i udkanten af byen Kolobrzeg i det nordlige Polen ud til Østersøen i smukke omgivelser og tæt på
de smukke, brede og endeløse sandstrande. Byen er en
populær ferieby både på grund af sin beliggenhed, men
også for de mange faciliteter og shopping muligheder, som
byen byder på.
Ønsker man at deltage i diverse aktiviteter på hotellet, eller
ønsker man at bestille wellnessbehandlinger, anbefaler vi
at dette gøres hjemmefra. Kontakt Hanstholm Rejser for
en SPA og wellness-behandlingsliste. Priserne er meget
konkurrencedygtige, og man får meget for pengene. Det
er gratis at benytte svømmepool, sauna, saltgrotte, afslapningsområde og der er morgenkåber på alle værelser til fri
benyttelse. Husk badetøj.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Turen går ned gennem jylland og det nordlige
Tyskland til vi når Kolobrzeg og det skønne Hotel Diune først på aftenen. Vi får aftensmad på hotellet og nyder resten af aftenen på
det dejlige hotel.

Hotel Diune*****
Sułkowskiego 4 A
78-100 Kołobrzeg
Tlf.: +48 91 404 04 00

2. dag: Kolobrzeg. Efter morgenmaden på hotellet er dagen til fri
disposition. Har man lyst, kan man tage med bussen ind til Kolobrzeg
om formiddagen, hvor vi tager en tur rundt i byen - både til fods og
med bussen. Vi ser de største seværdigheder og får en kort introduktion til byen, så man evt. kan finde rundt på egen hånd, hvis man har
lyst til det. Bussen kører tilbage til hotellet, hvor der er frokost, inden
tiden er til afslapning, SPA, wellnessbehandlinger eller man kan gå en
tur på stranden evt. ind til molen i Kolobrzeg. Aftensmad på hotellet.
3. dag: SPA. For de, som har lyst, byder formiddagen på en nordic
walk på ca. 1,5 time i den omkring liggende park. Turen egner sig
både for nybegyndere og øvede. Der er instruktør med, og hotellet stiller udstyr til rådighed. Efter gåturen er der frokost på hotellet.
Eftermiddagen er til afslapning på hotellet, i SPA eller wellnessafdelingen eller i de smukke omgivelser. Har man lyst, kører bussen til
Kolobrzeg over middag og retur igen sidst på eftermiddagen. Aftensmaden nydes i hotellets restaurant.
4. dag: Hjemrejse. Efter nogle hyggelige dage på hotel Diune og i Kolobrzeg, starter vi hjemturen. Vi kører
med passende pauser til vores hjembyer og er hjemme hen på aftenen.

Hotel Diune er et meget smukt og komfortabelt 5-stjernet hotel i klassisk elegant stil. Hotellet har en
perfekt beliggenhed i et grønt område og lige ned til stranden, så der er masser af gode muligheder for
at opleve en afslappende og dejlig SPA ferie ved Østersøen. SPA og wellness centeret på hotellet har 19
behandlingsrum, swimmingpool, sauna og jacuzzi. Hotellet tilbyder mange forskellige aktiviteter samt SPA
behandlinger, egen restaurant og cafe. Alle værelser er moderne indrettet med eget badeværelser med
toilet/bad, komfortable møbler, tv og WiFi.

UNESCO har udpeget en række monumenter, bygninger,
kulturlandskaber og naturområder som verdensarv, fordi

de har enestående værdi for menneskeheden. Udpegningen sker på grundlag af konventionen om beskyttelse af
verdens kultur- og naturarv, og de udvalgte steder kommer på UNESCO’s verdensarvliste. Listen omfatter pr. juli
2018 1092 steder i hele verden - heraf 845 kulturel arv,
209 naturarv og 38 blandede.
Det overordnede mål er at beskytte og bevare disse naturområder og momumenter. Steder/monumentet skal
være ordentligt beskyttet, og et krav om uberørthed og/
eller oprindelighed skal være opfyldt.

© Ole Akhøj

Drottingholm Slot, Stockholm

Brun a Boinne, Irland

Christiansfeld

Kutna Hora, Tjekkiet

Holsteiner Tor, Lübeck

Krakows historiske centrum

Quedlinburg, Tyskland

Naumburger Domkirke, Sachsen Anhalt

Bryggen, Bergen

Highlights
• Ophold på
lækkert 5-stjernet
hotel
• Stille og fredeligt
område
• Hotel ned til
stranden
• Udflugt til
Kolobrzeg
• Gåtur i naturskønne omgivelser
• Professionelt SPA
og wellnesscenter
• Mange forskellige
wellnessbehandlinger

Afrejse:
To 21.01.21
Ma 08.11.21
To 17.03.22

Hjemkomst:
Sø 24.01.21
To 11.11.21
Sø 20.03.22

Dage:
4
4
4

Pris:
2.698,2.698,2.698,-

Valuta: Euro på ud- og hjemturen, zloty i Polen
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Enev.:
400,400,400,-

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenmad
• 3 x aftensmad
• 2 x frokost
• 1 x nordic walk

• 1 x sightseeing i Kolobrzeg med
lokal guide
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• 4-stjernet bus
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SKT. PETERSBORG med fly og båd

5 dage

Rusland

Skt. Petersborg • Tallinn
En kombination af flyrejse og sejlads gør denne tur til
en komfortabel måde at rejse på. Vi flyver fra Billund via
Stockholm til Helsinki, hvorfra vi sejler videre mod turens
egentlige destination, Skt. Petersborg. Byen som gennemskæres af Nevafloden og som rummer særdeles mange
farverige paladser, monumenter, kirker og palæer. En fantastisk by som bare skal opleves. På hjemturen sejler vi til
hovedstaden i Estland, Tallinn, hvor vi får tid til at se den
velbevarede og smukke middelalderby, inden vi flyver videre via Stockholm til Billund.
Da vi opholder os under 72 timer i Rusland, er visum ikke
nødvendigt på denne rejse.

PROGRAM:
1. dag: Afrejse - Helsinki. Vi mødes alle i Billund lufthavn og flyver via Stockholm til Helsinki. Her venter en lokal bus på os i lufthavnen, som kører os til skibet, hvor vi skal registreres for at komme
videre til Skt. Petersborg. Vi går ombord på båden og sætter kursen
mod Skt. Petersborg. Ombord får vi en dejlig aftenbuffet, hvorefter
man har aftenen til at slappe af og hygge sig ombord.
2. dag: Skt. Petersborg. Vi starter dagen med en tidlig morgenbuffet, inden vi lægger til kaj i Skt. Petersborg omkring kl. 9. Umiddelbart efter forlader vi båden og går gennem paskontrollen. En lokal bus står klar til at tage os rundt i Skt. Petersborg og opleve millionbyen. Vi starter med en byrundtur, hvor vi bl.a. ser Peter og Paul
Fæstningen, som ligger på en 6-kantet ø i Neva-floden. På øen ligger blandt andet det imponerende fæstningsværk, som oprindeligt
var bygget som et værn mod svenskerne. Midt i fæstningen ligger
Peter & Paul katedralen, hvor bl.a. Kejserinde Dagmar og flere Zarer
ligger begravet. Ved Peter og Paul fæstningen skal vi også på en sejltur (entre og sejltur inkluderet). Derefter fortsætter vi rundt i byen
med bussen og ser Isaak katedralen, som er den største i Skt. Petersborg og har den tredje største kuppel i verden (entre inkluderet).
Undervejs på byrundturen bliver der tid på egen hånd til at købe
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frokost. Sidst på eftermiddagen kører vi til hotellet, bliver indkvarteret og får aftensmad på hotellet. Aftenen kan bruges på egen hånd i
den fantastiske by.

det hvor »Dannebro« faldt ned ifølge legenden. Om eftermiddagen
kører vi til lufthavnen i Tallinn, hvorfra vi skal flyve til Stockholm. I
Stockholm Lufthavn bliver der en god pause, så vi kan nå at købe
aftensmad, inden vi flyver videre til Billund. Vi ankommer til Billund
kl. 22.05.

3. dag: Skt. Petersborg. Efter morgenmad på hotellet skal vi i dag
ud og opleve mere af Skt. Petersborg. Vi starter med at køre til det
storslåede Vinterpalads, som i dag er en af Skt. Petersborgs allerstørste seværdigheder. Et must når man besøger byen. Vinterpaladset
rummer sammen med nabobygningerne et af verdens mest berømte museer med nogle af verdens fornemste kunstsamlinger (entre inkluderet). Der bliver tid på egen hånd til frokost, inden vi kører
videre til den imponerende og maleriske Blodskirken med de mange løgkupler (entre inkluderet). Senere på dagen vender vi tilbage
til hotellet, hvor der vil være tid på egen hånd, indtil vi skal nyde aftensmaden på hotellet.
4. dag: Skt. Petersburg – Tallinn. Vi forlader hotellet og skal have
det sidste med af Skt. Petersborg, inden vi i aften skal sejle til Tallinn.
I dag skal vi lidt udenfor Skt. Petersborg. Her ligger Peter den stores
sommerpalads. Et hyggeligt og historisk område med det imponerende parkanlæg, som indeholder mere end 150 springvand, 32
museums, lysthuse og gæstepaladser. Vi får mulighed for at besøge
Eremitage Pavillionen, Monplasier Museum og en gåtur i de smukke
omgivelser. Efter en frokostpause tager vi på en Metrotur, hvor vi ser
de ældste og smukkeste metro stationer på Skt. Peterborgs første
metro line »Den røde linje«. De smukke stationer er en flot oplevelse, og det er som at træde ind på et museum. Sidst på eftermiddagen tjekker vi ind i vores kahytter på båden med kurs mod Tallinn. Vi
får middag ombord og har efterfølgende hele aftenen til at slappe
af og hygge os i de dejlige omgivelser på båden.
5. dag: Tallinn - Hjemrejse: Vi spiser morgenmad ombord, inden vi anløber Tallinn om formiddagen. En lokal bus venter på os,
og vi kører en tur i hvad der betegnes som værende den smukkeste og bedst bevarede middelalderby i Estland og Baltikum. Den
gamle hansestad med de gamle smukke historiske huse og de brostensbelagte gader. Vi skal også se den Danske Konges Have - ste-

OBS:
Vi anbefaler hurtig tilmelding af
hensyn til flybilletterne.
Vi tager forbehold for ændringer
i sejlplan/flytider.

Highlights
• Visumfri rejse til
Skt. Petersborg
• Spring køen over,
da alle entreer er
bestilt hjemmefra
• Lokal guide, som
følger os hver dag

Princess Anastasia:
Skibet Princess Anastasia har mange faciliteter, såsom butikker, restauranter, bar og
cafeer. En god og stemningsfyldt atmosfære ombord, med mulighed for at benytte
sig af de mange faciliteter gør det til en dejlig måde at rejse på. Vi bor i indvendige
standardkahytter - alle med eget bad og toilet.

Hotel Moskva***
Aleksander Nevskij Plads 2
191317 Skt. Petersborg
Tlf.: +7 812 333 2444

Afrejse:
Fr 17.09.21

Hjemkomst:
Ti 21.09.21

Hotel Moskva ligger ved den østlige ende af hovedgaden »Nevskij Prospekt«, byens mest imponerende
gade og lige ved Neva Floden. Alle værelser har
aircondition, køleskab, telefon, TV, WiFi og eget bad/
toilet.

Dage: Pris:
Enev./kahyt:
5
7.998,- 1.400,

Tillæg for udvendig kahyt: 400,- pr. person.
Tillæg for udvendig enekahyt/værelse: 1.800,Valuta: Rubler i Skt. Petersborg, Euro i Helsinki/Tallinn
Turen er visumfri,
men vi skal have en kopi af alle deltageres pas.

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund - Stockholm - Helsinki
• Flyrejse Tallinn – Stockholm - Billund
• Bagage på fly
• Færgeoverfart Helsinki – Skt.
Petersborg
• Færgeoverfart Skt. Petersborg Tallinn
• 2 x overnatning på skibet
• 2 x overnatning i Skt. Petersborg
• 4 x morgenmad
• 4 x aftenmad

• Behagelig rejse
med krydstogtskib
• Oplev de største
attraktioner i Skt.
Petersborg
• Metro tur til nogle
af verdens smukkeste stationer med
storslået kunst og
skulpturer
• Rundtur med bus i
Tallinn

• Byrundtur i Skt. Petersborg
• Byrundtur i Tallinn
• Entre til Peter og Paul Fæstningen
• Entre til Isaak Katedralen
• Entre til Blodskirken
• Entre til Vinterpaladset/Eremitagen Kunstmuseum
• Entre til Peterhof
• Metro tur og metrobilletter
• Sejltur ved Peter og Paul Fæstningen
• Lokal guide i Skt. Petersborg
• Dansk rejseleder
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SKOTLAND
Rundrejse

Inverness

10 dage
Edinburgh Castle

Highlights
• Edinburgh Tattoo
i originale omgivelser på rejsen
august
• Byrundtur i
Edinburgh

Edinburgh • Edinburgh Tattoo • Dunfermline • Aviemore • Inverness
Urquhart • Loch Ness • Loch Lomond
En helt fantastisk rundrejse, som viser os de største skotske
seværdigheder. Vi oplever den storslåede natur lige fra de
barske kyster til det enestående højland. Vi oplever også
nogle af de skotske byer, Skotlands hovedstad Edinburgh,
de populære feriebyer Aviemore og Inverness i højlandet.
Vi skal naturligvis også opleve den berømte sø Loch Ness
og stifte bekendtskab med skotsk whiskey, når vi besøger
et af de kendte whiskey destillerier. På rejsen i august skal
vi opleve det verdensberømte Tattoo-show på Edinburgh
Castle. En begivenhed som trækker turister til fra hele verden.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til vi kommer til overnatningshotellet tæt på den hollandske
grænse. Ved ankomst til hotellet får vi en dejlig menu, hvorefter vi
kan nyde aftenen på hotellet.
2. dag: Amsterdam. Efter en righoldig morgenbuffet fortsætter vi
turen mod Amsterdam, hvorfra vi skal sejle med DFDS til Newcastle i det nordlige England. Vi har tid til en pause i Amsterdam, så vi
kan danne os et indtryk af byen, inden vi sidst på eftermiddagen går
ombord på skibet. Ombord får vi kahytter med eget bad og toilet. Vi
mødes igen til aften og får skibets store aftenbuffet.
3. dag: Edinburgh. Efter den store morgenbuffet ankommer vi til
New Castle om formiddagen. Vi kører herefter det lille stykke nordpå, hvor vi krydser grænsen mellem England og Skotland. Undervejs passerer vi utrolig flot natur. Vi ankommer til hotellet i Edin-
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burgh sidst på eftermiddagen. Vi bor i centrum med mange spisesteder lige udenfor døren. Rejselederen er gerne behjælpelig med
at finde et sted.
4. dag: Edinburgh – Edinburgh Tattoo. Efter morgenmaden kører vi en tur rundt i Edinburgh. Vi vil se mange af de seværdigheder,
som Edinburgh byder på, herunder The Royal Mill, Edinburgh Castle, Holyrood Palace, Princess Street og Ramsgate. På august-rejsen
mødes vi igen til aften, hvor vi skal til Edinburgh Tattoo. Afhængig
af vejret anbefales varmt tøj. Der er ca. 15 min. gang fra hotellet til
Edinburgh Castle, hvor Tattoo finder sted.
5. dag: Dunfermline – Pitlochry. Vi fortsætter rejsen mod det næste mål - det skotske højland. Vi kører via ingeniørbedriften, stålbroen Forth til Inverness. Undervejs holder vi nogle spændende pauser. Blandt andet holder vi i Dunfermline - Skotlands tidligere hovedstad og den idylliske victorianske landsby Pitlochry. Efter en storslået og smuk tur gennem det skotske højland, ankommer vi til hotellet ved Aviemore og Inverness sidst på eftermiddagen. Vi får aftensmad på hotellet.
6. dag: Aviemore – Cairgorm. Vi bruger dagen i og omkring Aviemore. Vi oplever det naturskønne område omkring Aviemore i
Cairngorm bjergene, der er et af det skotske højlands førende feriesteder. Hvis vejret tillader det, kan man tage en togbane til Storbritanniens højest beliggende restaurant ”Ptarmigan” i 1100 meters
højde. Herfra er der i klart vejr en vid udsigt over Spey-dalen. Aftensmad på hotellet.

ness - hovedbyen i højlandet. Vi fortsætter videre mod Elgin og
Dufttown. På turen rundt i højlandet besøger vi forskellige steder og
selvfølgelig et af de berømte skotske whiskey destillerier. Vi er tilbage på hotellet i god til før aftensmaden.
8. dag: Urquhart – Loch Ness – Loch Lomond. Fra højlandet følger
vi dalstrøget ”The Great Glen”, som strækker sig fra Inverness til Fort
William. Vi holder en pause ved den kendte slotsruin, Urquhart Castle ved den mystiske Loch Ness sø. Fra Fort William, som ligger i læ af
Storbritanniens største bjerg Ben Nevis, kører vi videre gennem Glencoe dalen med det vilde landskab og de stejle bjergsider. Vi kører
forbi den meget smukke Loch Lomond sø, også kaldet dronningen
blandt de skotske søer. Sidst på eftermiddagen ankommer vi til hotellet i Glasgow området. Vi spiser aftensmad på hotellet.
9. dag: Newcastle – Hjemrejse. Mættet af mange oplevelser i

Hoteller:
Motel One Edinburgh Princes ***
10-15 Princes Street
Edinburgh EH2 2AN

The Craiglynne Hotel ***
Woodlands Terrace
Morayshire PH26 3JX

Afrejse:
Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Ma 10.05.21 On 19.05.21 10
10.598,- 3.000,Ma 09.08.21 On 18.08.21 10
12.498,- 3.600,- m/Tattoo
Valuta: SKB/GBP og evt Euro til ud og hjemrejse.
Af hensyn til søfartsmyndighederne skal fødselsdato oplyses ved
tilmelding.

Skotland kører vi igen mod Newcastle. Fra Glasgow til Newcastle
passerer vi Hadrian’s mur, som
stammer fra romertiden. Sidst på
eftermiddagen går vi ombord på
DFDS skibet. Vi får tildelt kahytter
og får en dejlig middag.
10. dag: Hjemkomst. Efter skibets
righoldige morgenbuffet ankommer vi til Amsterdam om formid
dagen. Straks fortsætter vi hjem
turen med bussen. Vi kører med
passende pauser til vi ankommer til
vore hjembyer sidst på aftenen.

Glynhill Hotel & Leisure Club **
169 Paisley Road
Renfrew PA4 8XB

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning i Tyskland
• 2 x overnatning på DFDS båden
med morgenmad og aftenbuffet
• 2 x overnatning i Edinburgh,
centrum med morgenmad
• 3 x overnatning v/Aviemore,
Højland med morgenmad og
aftensmad

• Rundtur og ophold i det skotske
højland
• Besøg Skotlands
højst beliggende
café
• Urquhart Castle,
måske med udsigt
til Loch Ness
uhyret
• Smuk tur gennem
The Great Glen
• Whiskey smagning
• Dunfermline,
Skotlands tidligere
hovedstad
• Romertidens
Hadrians Wall
• Bekvem natsejlads
ud og hjem med
DFDS
• 1 x overnatning ved Glasgow
med morgenmad og aftensmad
• Billet til Edinburgh Tattoo
(august)
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

7. dag: Whiskey – Højland. Efter morgenmaden kører vi til Inver-
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CALELLA

9 dage

& SANTA SUSANNA

10 dage

Spanien

En skøn rejse til et varmere klima. Costa Brava kysten er
mere end blot dejlige byer og fantastiske strande. Her
er også mulighed for en skøn tur i bjergene og en tur til
Cataloniens hovedstad – Barcelona. Costa Brava, Den vilde
Kyst, har for menigmand været et sorgløst, jordisk paradis
i næsten en menneskealder og er det til stadighed. Denne
rejse er ideel for alle, idet Spanien byder på mange forskellige og interessante oplevelser, både for unge og ældre. Du
kan vælge mellem 9 dage til Calella eller 10 dage til Santa
Susanna.

PROGRAM:
Santa Susanna:
Fredag/Lørdag: Afgang fra Thisted kl. 14.00 med opsamling
undervejs. Det går hurtigt sydover til vi når hotellet i Santa Susanna
om lørdagen. Vi forventer at ankomme til hotellet hen på aftenen,
bliver indkvarteret og får sen aftensmad.
Calella:
Lørdag/søndag: Vi starter lørdag morgen med opsamling og
det går hurtigt sydover til den dansk/tyske grænse, hvor vi holder
en pause. Vi kører ned gennem Tyskland og Frankrig og vil være
i Spanien på hotellet søndag lige over middag, hvor vi får tildelt
værelser.
Tossa de Mar: Vi tager på en utrolig smuk tur langs kysten til Tossa
de Mar, hvor vi kan se den gamle bymur fra det 12. århundrede.
Muren og de store forsvarstårne gjorde byen næsten uindtageligt.
Det er disse mure og tårne, der giver byen sit specielle præg. Den
middelalderlige bydel, Vila Vella, på det sydlige forbjerg er en af de
største seværdigheder på Costa Brava kysten. De gamle huse, deraf
mange tidligere fiskerhuse, giver en særlig stemning og indbyder til
en slentretur. Man kan også køre en tur i det lille tog op på bjerget
eller rundt i byen. Vi får også mulighed for at nyde frokosten på en
af de hyggelige restauranter med udsigt ud over havet. Desuden er
her en fin badestrand og mange hyggelige butikker. Pris: 75,- .
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Barcelona: Vi kører en heldagstur til Cataloniens hovedstad – Barcelona, med ca. 1,6 millioner indbyggere. Vi skal bl.a. se La Sagrada Familia - Gaudis ufuldendte kirke, F.C. Barcelonas stadion - Nou Camp,
hvor man kan komme ind på selve stadion og se det flotte museum
(entre ca. 32,- euro) og/eller gå i den meget store butik med alt,
hvad hjertet begærer af souvenir for F. C. Barcelona. Vi besøger også
en af Barcelonas mest besøgte turistattraktioner - Parc Güell. Parken
er designet af Gaudi og betegnes som et af hans hovedværker. Vi får
lidt tid til at gå rundt i den store park på egen hånd, inden vi slutter
turen af med tid på egen hånd på hovedstrøget, Ramblaen. En 1,5
km. lang gågade med masser af gøgl og sjove boder og mulighed
for at gå ind i sidegaderne med alle de spændende butikker og det
store varehus for enden af Ramblaen. Pris: 75,- .

Lørdag/søndag: Vi starter hjemturen efter morgenmaden og kører
med passende pauser hjem. Der er ingen ophold ved grænsen på
hjemturen. Forventet hjemkomst søndag eftermiddag.

Torres Vingård: Navnet »Torres« er det mest kendte vinudtryk i
Spanien. Torres blev etableret for over 300 år siden, og er i dag en
af de største producenter af kvalitetsvine i Spanien. De har opnået
et utal af priser for kvaliteten af deres vin og brandy. Familien Torres har gennem generationer arbejdet målrettet på at optimere
produktionen og ikke mindst på at gøre vinproduktionen miljøvenlig og bæredygtig. I dag har Torres underafdelinger og produktion i både Indien, Chile og Californien. Vi besøger en af Torres
vingårde syd for Barcelona i Penedes, hvor det hele startede. Vi får
en rundvisning (på engelsk) og smager på nogle af deres vine. Pris
ca. 30 euro.

Hotel Les Palmeras****
Diputació, 1
08370 Calella
Tlf.: +34 93 766 41 30

Montserrat: Det kæmpemæssige og imponerende bjerg Montserrat ligger i et utrolig flot klippefyldt landskab. Her er der mulighed
for at se den Sorte Madonna samt benediktinerklosteret, som blev
opført i 1025. Stedet besøges stadigt af pilgrimme, som kommer
og tilbeder Cataloniens skytsengel. Det siges, at den sorte madonna blev fundet i en klippehule på stedet og netop på det sted
byggede man klosteret og kirken. Pris: 75,Marked: Onsdag formiddag er der et stort og spændende marked
i Calella, hvortil man kan gå fra hotellet i Calella. Fra Santa Susanna
kører bussen til Calella, eller man kan tage toget.

Hotel Amaika***
Carrer de la Diputació, 2
08370 Calella
Tlf.: +34 937 69 13 50

Hotel Amaika er et lækkert 3-stjernet all inclusive hotel (hel pension og fri drikkevarer hele dagen). Hotellet ligger ca. 100 m fra
stranden og lige ved indkøbsgader, desuden er der et lille torv
med hyggelige cafeer. Hotellet har udendørs swimmingpool, sauna, dampbad og fitness, hyggelig bar ved swimmingpoolen og
indendørs bar med musik og underholdning næsten hver aften.
Hotellet har elevator og hyggelig spiserestaurant. Alle værelser
har eget bad/toilet, TV, hårtørre, balkon og aircondition.

Dejligt 4-stjernet hotel, som ligger ca. 100 m fra stranden, og lige
ved indkøbsgader. Desuden er der et lille torv med hyggelige cafeer.
Hotellet har udendørs swimmingpool, sauna og dampbad og jacussi.
Hyggelig bar ved swimmingpoolen og indendørs bar med lejlighedsvis
musik. Hotellet har elevator. På taget er der solterrasse med solvogne
til fri afbenyttelse. Alle værelser har eget bad/toilet, TV, hårtørrer, balkon
og aircondition.

Hotel Florida Park ****
Avda del Mar no 17
08398 Santa Susanna
Tlf: +34 93 767 8090

Afrejse:
Fr 15.10.21
Lø 16.10.21
Lø 16.10.21

Hjemkomst:
Sø 24.10.21
Sø 24.10.21
Sø 24.10.21

Forhør nærmere om muligheder
og priser på fly til Calella

Lækkert 4-stjernet hotel beliggende blot 100 meter fra stranden og
tæt på et bredt udvalg af barer, restauranter og butikker. Hotellet har
dejlig pool og spaområde, fitness lokale, restaurant og bar. Værelserne er alle med balkon, aircondition, bad og toilet og TV.

Dage:
10
9
9

Pris:
4.998,4.798,4.998,-

Enev.:
1.500,1.000,1.000,-

Hotel:
Florida Park, Santa Susanna
Les Palmeras, Calella
Hotel Amaika, Calella, All-inclusive

Børnerabat: 1000,- pr. barn under 12 år i værelse med 2 fuldt betalende.
Det kan være en god ide at tage et lille tæppe og en pude med til busturen.

Highlights
• Skøn 		
efterårsrejse
• Udflugt til
det berømte
Benediktinerkloster,
Montserrat
• Heldagstur til
Barcelona
• Se Gaudis La
Sagrada og Paarc
Güell
• Gå en tur på
Ramblaen i
Barcelona
• Besøg på F.C.
Barcelonas stadion
Nou Camp
• Se Den gamle
bymur i Tossa de
Mar
• Mulighed for 		
All-Inclusive

Prisen inkluderer:
• 6/7 x overnatning
• 6/7 x morgenbuffet
• 6/7 x aftensmad
• Aircondition på alle værelser
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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GOTLAND

6 dage

Sverige

© LeifJohansson

© Emelie Asplund&imagebank.sweden.se

Gotland er Sveriges største ø og ligger i Østersøen ca. 90
© gotakanal.se
km
fra fastlandet. Øen er fyldt med mystik, eventyr og
minder fra en spændende tid. Gotland har omkring 58.000
indbyggere, hvoraf størstedelen bor i Visby. Øen er ca. 176
km lang og 52 km bred. Gotland har været under danske
kongers herredømme ad flere omgange. Vi bor i hovedbyen på Gotland – Visby, som er øens hovedstad. Store dele
af Visby er optaget på UNESCO´s verdensarvsliste, hvilket
man sagtens forstår efter et besøg i byen. Øen tilbyder en
storslået natur med bl.a. fritstående meterhøje kalkformationer (raukaer), charmerende byer og et utal af ruiner
og kirker med hver sin historie. Øen har igennem mange
år tiltrukket kunstnere af alle slags, og overalt møder vi et
bredt udvalg af lokalt kunsthåndværk.

PROGRAM:
1. dag: Lund - Växjö. Vi kører fra Thisted tidlig morgen og fortsætter ned igennem Jylland via Fyn og Sjælland videre med Øresundsbroen til Sverige, hvor første stop er i byen Lund. Lund er en gammel smuk by, der – ligesom resten af Skåne – var dansk fra begyndelsen. Byen blev grundlagt af Knud den Store, konge af Danmark
1018-1035. Lund er en livlig universitetsby med brostensgader og
en hyggelig bymidte. Vi tilbringer lidt tid i centrum, hvor vi bl.a. ser
domkirken, som anses for at være Nordens fornemmeste katedral i
romersk stil. Herfra kører vi til Växjö, hvor vi bliver indkvarteret og får
aftensmad.
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2. dag: Gotland - Visby. Efter morgenmaden kører vi mod Oskars
hamn, hvorfra vi skal sejle til Visby på Gotland. En sejltur på ca. 3 timer. Ved ankomsten til Gotland bliver vi indkvarteret på hotellet,
som ligger i gåafstand fra den middelalderlige bymidte. Er der tid og
energi til det, kan man gå en tur på egen hånd i den historiske by.
3. dag: Visby - Det sydlige Gotland. Efter morgenmaden skal vi
ud og opleve Visbys charme, sjæl og stokroser. Vi går en byrundtur i
byen, som af nogle kaldes den charmerende by af roser og ruiner. I
Visby findes der et utal af ruiner og historiske bygninger – bl.a. 38 tårne, 12 kirkeruiner, bymuren og små stræder med smukke stenhuse.
En gåtur langs bymuren vidner om en svunden storhedstid. Nogle
steder er det muligt at gå op i tårnene på muren og nyde udsigten
over byens tage og havet. Vi kommer også forbi Skt. Maria Domkirken, som oprindelig blev bygget som gæstekirke for tyske handelsmænd. Efter frokost på egen hånd holder bussen klar til at køre os
sydpå. Vi tager et kig på nogle af de små fiskelejer og i Öja gør vi stop
ved kirken inden vi kører til Hoburgen på sydspidsen af øen. Her findes en af øens mest kendte raukaer – Hobburgsgubben. På vej nordpå besøger vi Asger Jorns grav i Gröttlingbo - og måske en af de lokale kunstnere på vejen. Vi er tilbage ved hotellet til aftensmad.
4. dag: Det nordlige Gotland. I dag skal vi udforske det nordlige
Gotland. Nordøst for Gotland ligger Fårö, der er Gotlands mindre
naboø. Man kan komme over til øen på kun 8 minutter med den
gratis færge fra Fårösund. Med sine fantastiske sandstrande, det
nøgne landskab og de majestætiske rauker er Fårö et af Gotlands

© Emelie Asplund&imagebank.sweden.se

mest besøgte og omtalte besøgsmål. Mange af Gotlands gamle
kalkbrud er nu fyldt med vand, blandt andet det brud, som har
fået navnet Den Blå Lagune. Om sommeren er det gamle stenbrud
et meget populært sted at bade. Bungemuseet i Fårösund er et
af landets største friluftsmuseer. Her præsenteres den gotlandske
almuekultur (entré ca. SEK 80). Efter dagens oplevelser kører vi
tilbage til Visby, hvor der er aftensmad på hotellet.
5. dag: Fastlandet - Kalmar. I dag tager vi afsked med Gotland
og tager tilbage til fastlandet. Vi tager igen færgen til Oskarshamn,

hvorfra vi kører direkte til Kalmar. Hotellet ligger centralt i byen, så det også er
muligt at gå en tur efter ankomsten.
6. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden starter vi hjemturen mod vores opsamlingssteder. Vi kører med passende
pauser mod Øresundsbroen og tilbage
ad samme rute som udrejsen. Forventet
hjemkomst i Thisted sidst på aftenen.

• Besøg i den
tidligere danske
by Lund
• Rundtur på
Gotland –
Sveriges største ø
• Centralt hotel i
Visby
• Byrundtur i
Visby

© gotakanal.se
Scandic Visby
Färjeleden 3
621 58 Visby
Tlf. +46 498 20 1250

Afrejse:
Ma 10.05.21
Ma 07.06.21
Ma 23.08.21

Highlights

Hjemkomst:
Lø 15.05.21
Lø 12.06.21
Lø 28.08.21

Hotellet er beliggende overfor færgeterminalen og i
gåafstand til den historiske bymidte. Hotellet har restaurant,
fitnessrum, udendørs pool (jun-sep), sauna og udendørs
jacuzzi. Alle værelser har eget bad og toilet, tv samt gratis
WiFi.

Dage:
6
6
6

Pris:
5.998,5.998,5.998,-

Enev.:
1.900,1.900,1.900,-

Prisen inkluderer:
• 5 x overnatning
• 5 x morgenmad
• 5 x aftensmad
• Færge Gotland t/r

• Storslået natur
og de fantastiske
Raukaer
• Historiske byer &
bygninger
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke kontanter.
Kun betalingskort.

Valuta: SEK
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SKÅNE & BLEKINGE

5 dage

Sverige

© image bank sweden

© image bank sweden

Oplev en spændende del af det sydlige Sverige, hvor vi på
© gotakanal.se
første
del af rejsen bor i Lund og ser os omkring i Skåne.
Derefter fortsætter turen til Karlskrona i regionen Blekinge.
Karlskrona er på UNESCO’s Verdensarvsliste på grund af sin
velbevarede bymidte samt unikke indretning som fæstningsby med flådebase. Kom tæt på de vilde dyr i naturparken Eriksberg og nyd en aftensejllads i Karlskronas smukke
skærgård.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Bussen starter i Thisted og kører ned igennem
Jylland, via Fyn og Sjælland videre over Øresundsbroen til Sverige.
Om eftermiddagen ankommer vi til Lund, hvor vi skal bo de næste
to nætter. Vi tager en byrundtur i byen, som blev grundlagt af Knud
den Store, konge af Danmark i 1018-1035. Byen er en livlig universitetsby med en blanding af moderne bygninger og hyggelige
gamle gader med bindingsværkshuse. Lund Domkirke anses for at
være Nordens fornemmeste katedral i romersk stil. Aftensmad på
hotel.
2. dag: Skåne. I dag tager vi på rundtur i Skåne. Fra Lund kører vi
mod syd til Trelleborg og videre langs kysten til Sveriges sydligste
punkt Smygehuk. Videre til byen Ystad, som har en flot bymidte fra
middelalderen – og kendes fra Tv-serien Wallander. Vi går en tur i
byens centrum. Efter noget tid i Ystad kører vi til Ales Sten, som er
en fascinerende stensætning af 59 store sten på et højdedrag.
Måske et skibssætning eller en gravplads – eller måske et solur/
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© image bank sweden

solkalender? Det er man ikke enige om. Herfra tager vi retning
mod Lund igen, imens vi nyder den skånske natur. Aftensmad på
hotel.
3. dag. Eriksberg Naturpark - Karlskrona. Efter morgenmaden
pakker vi bussen og kører videre mod Karlskrona. Vi stopper ved
Vildt- og Naturparken Eriksberg, hvor vi får en rundvisning. Parken
er 925 hektar og har hundredvis af dyr bl.a. rådyr, dådyr, vildsvin og
bison. Eriksberg er Nordens største safaripark – og her møder man
dyrene på dyrenes vilkår. Vi nyder en dejlig frokost i parkens lokaler.
Efter besøget fortsætter vi til Karlskrona, hvor vi tjekker ind på hotellet, som ligger central i byen og tæt på vandkanten. Aftensmad
på hotel.
4. dag: Karlskrona - Skærgården. Byen Karlskrona er bygget på
ca. 33 øer og videre ind på fastlandet. Karlskrona blev grundlagt
som hovedbase for den svenske flåde i 1600-tallet. I dag går vi en
byrundtur i den flotte by. Vi ser bl.a. byens hovedtorv - Stortorvet
– et af Europas største torv omkranset af historiske bygninger og
to flotte kirker. Videre igennem byen til havneområdet Stumholmen, hvor man bl.a. finder Marinmuseet (gratis entré). Frokost og
eftermiddag på egen hånd. Vi mødes på Fisketorvet, hvorfra vi skal
på en 2-timers sejltur i den smukke skærgård omkring Karlskrona.
Headset med fortællinger om sejlturen på svensk eller engelsk til
de, som ønsker det. Efter sejlturen er der aftensmad.
5. dag: Sofiero – Hjemrejse. Vi tjekker ud på hotellet og kører
mod Helsingborg. Vi besøger det flotte slot Sofiero og den tilhø-

© LeifJohansson

rende imponerende slotspark (entré inkluderet). Slotsparken har et
utal af blomster og et meget spændende havedesign, og inde på
slottet kan man lære om slottets historie samt se diverse udstillin-

ger. Efter besøget kører vi til havnen og
sejler til Helsingør. Herfra videre til vores opsamlingsbyer.

Highlights
• Rundtur i Skåne

© gotakanal.se
Hotel Lundia ****
Knut Den Stores Torg 2
SE-221 04 Lund
Tlf. +46 462806500

• Oplev Lund &
Ystad

Moderne hotel med vægt på skandinavisk design og kvalitet. Centralt beliggende i Lund. Gratis kaffe og te i lobbyen.
Alle værelser har eget bad og toilet. Gratis WiFi.

• Sveriges sydligst
punkt Smygehuk
• Besøg Eriksberg
Naturpark
• UNESCO-byen
Karlskrona

© gotakanal.se
Scandic Karlskrona ****
Skeppsgossegatan 2
SE-371 23 Karlskrona
Tlf. +46 455372000

Afrejse:
Sø 27.06.21
Sø 11.07.21
Sø 08.08.21

Hjemkomst:
To 01.07.21
To 15.07.21
To 12.08.21

Moderne hotel beliggende ned til vandet. Restaurant med
havudsigt. Hotellet har bar, fitnesscenter og gratis WiFi. Alle
værelser har eget bad og toilet.

• Slottet Sofiero
Dage:
5
5
5

Pris:
5.698,5.698,5.698,-

Enev.:
1.500,1.500,1.500,

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke kontanter.
Kun betalingskort.

• Sejltur i skærgården ved Karlskrona

Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning
• 4 x morgenmad
• 4 x aftensmad
• 1 x frokost
• Entre til Vildt – og Naturparken
Eriksberg

•
•
•
•

Sejltur ved Karlskrona
Entre Sofiero Slot og park
Færge Helsingborg-Helsingør
Alle nævne udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: SEK
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STOCKHOLM & ÅLANDSØERNE

5 dage

Sverige

Foto: Hans Brunn

Foto: Hans Brunn

Foto: Hans Brunn

© Jeppe Wikström / Mediabank.Visitstockholm.com

Besøg Stockholm - en af Nordeuropas smukkest beliggende hovedstæder. Byen ligger smukt på 14 øer og holme og
er forbundet af 57 broer. Byen har mange kulturelle tilbud,
museer, smukke parker, fantastiske pladser og bygninger
og hyggeligt gågade miljø. Vi bor centralt i byen - kun ca.
1,5 km fra Gamla Stan, som er Stockholms originale bymidte fyldt med oplevelser og indtryk. På vej til Stockholm
kører vi gennem det dejlige svenske landskab og forbi den
smukke natur ved søen Vättern til Stockholm. På denne
rejse er der også mulighed for en udflugt til Ålandsøerne,
som ligger skønt i skærgården mellem Sverige og Finland.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Fra Thisted kører vi via Skive/Herning til Frederikshavn, hvorfra vi skal sejle til Gøteborg med Stena Line. Vi fortsætter op gennem Sverige med passende pauser og får aftensmad
undervejs. Vi når hotellet i Stockholm sidst på aftenen.
2. dag: Byrundtur. Efter morgenmaden skal vi på byrundtur, hvor
vi udforsker Sveriges charmerende hovedstad med bus og til fods.
Vi skal besøge Gamla Stan – den ældste del af Stockholm med de
mange seværdigheder og charmerende gader, Storkyrkan (entré
ca. 40 SEK), Stadshuset og Kongeslottet med vagtparaden. Resten
af dagen på egen hånd i den smukke storby. Aftensmaden nydes
på hotellet.
3. dag: Nyd dagen på egen hånd i Stockholm. Oplagt kunne være
at se den flotte by fra vandsiden. Bådudflugter tilbydes fra byens
forskellige kajer. Her kan du tage kortere færge- og sightseeingture
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m.m. Eller nyd blot den flotte storby med f.eks. en kop kaffe på en
af de mange caféer og gåtur i de hyggelige gader. Byen er fuld af
muligheder.
Tilkøb: Ålandsøerne. På 3. dagen tager vi på en heldagstur til
Ålandsøerne. Turen går via Grisslehamn nord for Stockholm, hvorfra
vi skal sejle til den finske øgruppe, Ålandsøerne. Forude venter en
meget smuk sejltur mellem øer og holme. Vi har bussen med på
Ålandsøerne og tager en tur rundt på de charmerende øer med den
omtumlede tilværelse. Øerne er nu selvstændige med eget parlament og sproget er svensk. Valutaen er euro, men man kan også
bruge svenske kroner. Efter en god dag på Ålandsøerne sejler vi tilbage til Sverige og under overfarten nyder vi et dejligt »ta´selvbord«.
Ønskes denne udflugt, skal dette oplyses ved tilmelding til rejsen
sammen med fødselsdato. Pris 300,- inkl. middag ombord.
4. dag: Drottingholm Slot – Øen Djurgården. I dag besøger vi
Drottingholm Slot og efterfølgende Djurgården – øen i Stockholm
som rummer bl.a. Vasamuseet, Naturhistorisk museum og frilandsmuseet Skansen. Der findes også et festligt tivoli Gröna Lund med
karruseller, rutsjebaner osv. Det vil være muligt at stige af/på bussen
imellem de to udflugter, hvis man ikke ønsker at deltage i begge,
men i stedet ønsker tid på egen hånd i byen.
Drottningholm slot (entré ca. 120 SEK) er det bedst bevarede
kongeslot i Sverige, opført i 1600-tallet. Slottet er på UNESCO´s liste
over Verdens kultur arv og kaldes også for Sveriges »Versailles«. Siden
1981 har slottet været den nuværende kongefamilies bolig, og selvom familien bor her er der alligevel adgang for publikum. Slotshaven
imponerer også med springvand, havekunst, pavillion m.m.

© Jeppe Wikström / Mediabank.Visitstockholm.com

På Djurgården findes som nævnt Vasamuseet (entré ca. 130 SEK) med
det prægtige skib, der sank på sin jomfrurejse i 1628. På øen ligger
også Skansen (entré ca. 180 SEK), som er verdens ældste frilandsmuseum. Folk kommer fra hele verden for at se den unikke samling af
150 historiske bygninger fra hele Sverige, hvoraf mange er levendegjort med håndværkere og beboere i tidens klæder. Man kan også
besøge Naturhistorisk museum eller ABBA-museet. Oplev lige det
sted, som du finder mest interessant. Vi har et par timer på øen, inden
bussen kører retur til hotellet. Denne aften er aftensmaden på egen
hånd. Rejselederen er naturligvis behjælpelig med at finde et sted.

Scandic Norra Bantorget
Wallingatan 15
111 24 Stockholm
Tlf. +46 8 517 670 00

Afrejse:
On 19.05.21
Ma 28.06.21
Ma 12.07.21
Ma 02.08.21
On 08.09.21

Hjemkomst:
Sø 23.05.21
Fr 02.07.21
Fr 16.07.21
Fr 06.08.21
Sø 12.09.21

5. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden starter hjemrejsen, og med pauser
undervejs når vi Gøteborg. Vi sejler med
Stena Line og under overfarten er det
muligt at købe lidt aftensmad. Vi er i
land i Frederikshavn først på aftenen.
Rejsen afsluttes i vore hjembyer efter en
skøn tur til en af Nordeuropas smukkeste hovedstæder og naturskønne
områder i Sverige og på Åland.

Scandic Norra Bantorget er beliggende i hjertet af Stockholm.
Butiksstrøget Drottninggatan er lige rundt om hjørnet, og den
fører hele vejen til den charmerende gamle bydel. Hotellet har
egen restaurant, kaffebar og fitnessrum. Værelser med eget
bad/toilet, telefon, TV og WiFi.

Dage:
5
5
5
5
5

Pris:
4.698,4.698,4.698,4.698,4.798,-

Enev.:
1.900,1.500,1.500,1.500,1.900,-

Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning i det
centrale Stockholm
• 4 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad

Highlights
• Bo i centrum af
Stockholm
• Besøg Gamla Stan
– Stockholm´s
originale bymidte
• Kongeslottet med
vagtparaden
• Mulighed for
udflugt til Ålandsøerne
• UNESCO-slottet
Drottningholm
Slot
• Alle nævnte udflugter
ekskl. entreer & sejltur
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

TILKØB: Ålandsøerne: 300,-		
TILKØB: Buffet på Stena Line på ud- & hjemrejse: 325,OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke kontanter, kun betalingskort.
Valuta: SEK
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TRANETUR – HORNBORGASJÖN

3 dage

TROLLHÄTTAN & GØTAKANALEN

4 dage

Sverige

Sverige

© Visit Trollhättan Vänersborg

Tranedansen ved Hornborgasjön besøges årligt af æster
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
urfuglen, 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.

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 fascinerende 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.

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

3. dag: For de morgenfriske tilbyder
vi i dag en morgentur ud i naturen inden morgenmaden. Vi vender tilbage
til hotellet og nyder morgenmaden.
Herefter 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 med Stena
Line retur til Danmark.

PROGRAM:
1. dag: Efter endt opsamling via Skive/Herning kører vi til Frederikshavn, hvorfra vi skal sejle til Gøteborg. Vi kører derfra direkte videre
til hotellet i Skövde, hvor aftensmaden venter på os.
2. dag: Vi får tidlig morgenmad og kører straks mod Hornborgasjøen, hvor vi starter ved besøgscenteret. Her ankommer 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

Quality Hotel Prisma ***
Ekedalsgatan 2
54124 Skövde
Tlf.: +46 500 48 80 00

Afrejse:
Hjemkomst:
To 08.04.21 Lø 10.04.21

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

Dage: Pris:
Enev.:
3
2.698,- 600,-

Valuta: SEK
OBS! Mange nordiske hoteller modtager ikke kontanter.
Kun betalingskort. Gælder også på Stena Line.
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Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• Færge Frederikshavn-Gøteborg t/r

Highlights
• Hyggelig sejltur
FrederikshavnGøteborg t/r
• Oplev tusindvis af
dansende traner
• Se mange forskel
lige fuglearter
i naturlige
omgivelser
• Besøg Gudhem
Klosterruin &
Gudhem Kirke
• Varnhem Klosterkirke berømt fra
tempelridderen
Arn
• 3-stjernet hotel
i gåafstand fra
centrum

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Tag med på tur til hyggelige Trollhättan, som især er kendt
for kraftfulde vandfald og imponerede sluseanlæg, som
vi naturligvis skal opleve. Byen er desuden kendt for den
klassiske og karakteristiske bil SAAB, som har hovedkvarter
og museum i Trollhättan, hvilket rejsen også giver mulighed for at besøge. Kanalen ved Trollhättan er en del af den
190 km lange Gøtakanal, som strækker sig fra Gøteborg
i vest til Söderköping i øst. Vi sejler en skøn aftentur inkl.
middag på kanalen. Sidst men ikke mindst kan vi opleve
det smukke hvide Läcko Slott med en unik beliggenhed på
en af holmene ved Sveriges største sø Vänern.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling via Skive/Herning kører vi
til Frederikshavn, hvorfra vi skal sejle til Gøteborg. Efter ankomst
til Sverige kører vi langs Gøtakanalen mod hotellet i Trollhättan.
Undervejs passerer vi bl.a. den flotte Bohus Fæstningen. Vi bliver
indkvarteret på hotellet, som ligger centralt i Trollhättan, så det er
nemt at gå en tur i byen. Aftensmad på hotellet.
2. dag: Trollhättan – SAAB – Sluser & vandfald - Aftensejllads.
Efter morgenmaden går vi en lille tur i Trollhättan centrum, så vi
bliver kendt med byen. De, som har bestilt besøg på SAAB Museum
følges med rejselederen til museet, hvor vi har tid kl. 11.00. Besøget
skal bestilles sammen med rejsen. Pris: 100,-. Skal man ikke med
på museet, har man tid på egen hånd i Trollhättan til at se mere

af byen og måske gå en tur langs elven til udsigtspunktet Kopparklinten. Først på eftermiddagen mødes vi alle og går ud til en
af Sveriges største attraktioner – sluser og tæmmede vandfald. Kl.
15.00 åbnes sluserne og 300.000 liter vand i sekundet suser forbi.
En fascinerende og flot oplevelse at iagttage. I aften skal vi sejle kl.
18-21 på Gøtakanalen, mens vi nyder aftensmaden, som består af
friske rejer med salat og brød samt kaffe og kage. Alternative retter
er tilgængelige for dem, der ikke spiser rejer. En hyggelig sejltur i
flotte omgivelser.
3. dag: Vänern – Läckö Slot. I dag kører vi nordpå gennem det
smukke svenske landskab til søen Vänern, som er Sveriges største
og Europas tredjestørste sø. Vi skal besøge det smukke hvide middelalderslot Läckö Slott, som har en unik beliggenhed på en holm
nærmest ude i søen. Vi får en rundvisning på slottet med efterfølgende frokost på den tilhørende restaurant. Efter store oplevelser
på slottet og i de skønne omgivelser
kører vi tilbage til Trollhättan, hvor vi
har lidt tid i byen inden vi mødes til
Highlights
aftensmad på hotellet.
• Sluser & vandfald
i Trollhättan
4. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører mod
• Sejltur på
Gøteborg, hvorfra vi skal sejle tilbage
Gøtakanalen inkl.
til Frederikshavn. Efter ankomsten til
middag
Frederikshavn kører bussen til opsam• Det smukke Läckö
lingsstederne.
Slot
• Sveriges største
sø Vänern

Scandic Swania ****
Storgatan 47-49
46130 Trollhättan
Tlf. +46 52089 000

Afrejse:
Ma 21.06.21
Ma 19.07.21
Ma 16.08.21

Hjemkomst:
To 24.06.21
To 22.07.21
To 19.08.21

Moderne hotel i centrum af Trollhättan
og lige ned til Gøtakanalen. Hotellet
har egen restaurant, bar, fitnessrum
samt indendørs pool. Alle værelser har
eget bad og toilet. Fri WiFi

Dage:
4
4
4

Pris:
3.898,3.898,3.898,-

Enev.:
700,700,700,-

TILKØB: SAAB Museum, entré og rundvisning: 100,TILKØB: Frokostbuffet Stena Line på ud- og hjemrejse: 300,-

Valuta: SEK

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• 1 x frokost
• Entré Läckö Slot
• Færge Frederikshavn-Gøteborg t/r

• Hotel i centrum af
Trollhättan
• Besøg på SAAB
Museum
• Sejltur på Gøtakanalen ved
Trollhättan, inkl. et måltid
ombord
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

OBS! Mange nordiske hoteller modtager ikke kontanter.
Kun betalingskort. Gælder også på Stena Line.

119

PRAG

4 / 5 dage

Tjekkiet

Highlights
• Byrundtur i det
historiske Prag

Prag er et velkendt rejsemål og en enestående by fyldt
med kultur og stemning. Byen er en af Europas ældste byer og er placeret smukt ved floden Moldau. Denne rejse giver dig mulighed for at opleve Prag og nogle af de seværdigheder, som byen byder på. Vi bor i den nyere bydel tæt
på Wenzelpladsen og Nationalmuseet. En spændende bydel fyldt med flotte områder, butikker, restauranter og et
pulserende kulturliv. Heldagsudflugt til byen Kutna Hora øst for Prag, som er på UNESCOs verdenskulturarv liste.
Rejsen byder også på en hyggelig aften med tjekkisk mad
og musik.

på egen hånd. Om eftermiddagen tilbydes en sejltur på floden Moldau for de, der har lyst (pris ca. 350 CZK). Aftensmaden spiser vi på en
hyggelig restaurant. Tjekkisk mad, fri øl, vin og vand samt musik venter os denne aften.

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser
til hotellet i Prag, hvor vi bliver indkvarteret og får sen aftensmad på
nærliggende restaurant.

3. dag: Hradcany Borgen - Sankt Veit Katedralen - Kongeslottet - Lidice. 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. Når
vi har oplevet stemningen i dette hyggelige område af Prag, spadserer vi ned til byen gennem bl.a. »Den Gyldne Gade«, hvor der før
i tiden boede guldsmede og alkymister. Samlet entre til borgområdet ca. 250 CZK. Om eftermiddagen vil der være mulighed for at nyde Prag på egen hånd eller tage med på en tur til byen Lidice 25
km udenfor Prag. Lidice har en tragisk historie, da byen under Anden Verdenskrig blev jævnet med jorden og alle byens mænd blev
dræbt. Entré til byens museum ca. 90 CZK. Aftensmad på egen
hånd. Rejselederen er naturligvis behjælpelig med at finde et sted.

2. dag: Byrundtur - Karlsbroen - Tjekkisk aften. Efter morgenmaden starter vi dagen med en spændende byrundtur til fods. Vi går en
tur i den gamle bydel med de flotte historiske bygninger, smalle stræder og flotte torve. Vi skal naturligvis besøge Karlsbroen, som er en af
Prags topseværdigheder. Området ved broen er populær hos kunstner, musikere og souvenirsælgere, som står på begge sider af broen.
Turen byder også på et besøg på Rådhuspladsen med det berømte
Astronomiske ur og Teynkirken, hvor Tycho Brahe er begravet. Frokost

4. dag: Kutna Hora. I dag besøger vi den berømte sølvmine by fra
middelalderen - Kutna Hora. På vejen dertil stopper vi ved krystalfabrikken Bohemia Crystal, hvor vi besøger fabriksudsalget. Kutna
Hora ligger øst for Prag og er en interessant historisk by med rigtig hyggelig atmosfære. Den fredede bykerne med mange gotiske
huse er en af de bedst bevarede i Tjekkiet. Den mest dominerende bygning er den gotiske Barbara-kirke med det telt-agtige tag.
Kirken er ganske enkelt indrettet, men i kapellerne ses kalkmaleri-

Rejsen er ikke egnet for gangbesværede.

PROGRAM:
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er med dagligdags motiver fra tiden omkring 1490 (entre). Der vil
også blive mulighed for at se »ben-kirken«, som er udsmykket med
knogler fra ca. 40.000 mennesker - en helt unik oplevelse (entre).
Byen byder også på en række af hyggelige cafeer og spisesteder.
Kutna Hora er på listen over UNESCOs verdenskulturarv. Efter oplevelserne og de mange indtryk kører vi retur til Prag, hvor aftensmad er på egen hånd. Rejselederen er naturligvis behjælpelig med
at finde et sted.

Hotel Ambiance****
Tyrsova 8
Prag 2
Tlf.: +42 0 24602 2998

Afrejse:
Ma 15.02.21
Sø 28.03.21
Ma 31.05.21
Ma 12.07.21
Ma 16.08.21
Ma 06.09.21
* Ma 06.12.21

Hjemkomst:
Fr 19.02.21
To 01.04.21
Fr 04.06.21
Fr 16.07.21
Fr 20.08.21
Fr 10.09.21
To 09.12.21

5. dag: 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 hjembyer sidst på aftenen.

Pris:
2.998,3.198,3.198,3.398,3.398,3.398,2.598,-

Enev.:
600,900,900,900,900,900,600,-

Prisen inkluderer:
• 3/4 x overnatning
• 3/4 x morgenmad
• 1 x aftensmad
• 1 x tjekkisk aften inkl. mad
& drikkevarer

• Sejltur på
Moldau floden
gennem Prag
• Se kongeborgen
Hradcany
• Gåtur gennem
Den Gyldne
Gade

4-stjernet hotel beliggende midt i hjertet af det nye Prag, kun 10
minutters gang fra Wenzelpladsen. Mange butikker, cafeer og restauranter ligger lige udenfor hotellet. Alle værelser har eget bad og toilet,
føntørrer, skrivebord og aircondition.

Dage:
5
5
5
5
5
5
4

• Hyggelig
tjekkisk aften
med mad, musik
& fri bar

• Heldagstur til
byen Kutna Hora
• Udflugt til byen
Lidice
• Tid på egen hånd
i Prag

• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

* Læs mere om afgangen i december side 176

Valuta: Euro til ud- og hjemturen. Koruna i Tjekkiet.
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BERLIN • PRAG • DRESDEN

7 dage

Rundrejse

Besøg 3 af Nordeuropas fascinerende og pulserene storbyer
på én rejse. Vi besøger nogle af de mest kendte seværdigheder, pladser og områder i de forskellige byer og får et godt
indtryk af byernes historie og mangfoldighed. Kom helt tæt
på Berlin muren, nyd en kop kaffe i de smalle gader i det historiske Prag og lad dig imponere af de storslåede bygningsværker i Dresden. De tre storbyer byder alle på store oplevelser – hver med deres egen personlighed og stil.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse – Berlin. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til Berlin hvor vii bliver indkvarteret på hotellet. Hotellet ligger kun 5 minutters gang fra Kurfürstendamm, hovedstrøget
i Vestberlin, så det er nemt at tage en lille gåtur før/efter aftensmaden. Aftensmad på restaurant..
2. dag: Berlin. Efter morgenmaden tager vi en byrundtur med
bussen, hvor vi bl.a. kommer forbi Gedächtniskirche, der står som
vartegn fra 2. verdenskrig, Brandenburger Tor, Rigsdagen, Alexanderplatz med Fjernsynstårnet og Checkpoint Charlie, hvor vi holder
en længere pause. 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
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mange caféer, souvenirs butikker og udstillinger. Hen på eftermiddagen kører vi retur til hotellet. Aftensmad på egen hånd. Rejseleder er naturligvis behjælpelig med at finde et sted.
3. dag: Potsdam – Prag. Vi pakker nu bussen og kører ud af Berlin
i retning mod Potsdam. Potsdam er især kendt for sin historiske arv
som Preussens tidligere residensby med de talrige og enestående
slots- og parkanlæg, men også som brændpunkt under den kolde
krig, hvor byen var vært for Potsdam-konferencen, hvor Churchill,
Truman og Stalin udfærdigede og underskrev et dokument med
retningslinjer for politikken i efterkrigstiden i Tyskland. Vi ser os
omkring i byen, som rummet et utal af flotte historiske bygninger,
slotte og parker. Efter nogle timer i Potsdam kører vi videre til Prag
med passende pauser undervejs. Indkvartering og aftensmad på
hotellet i Prag.
4. dag: Prag. I dag skal vi udforske det flotte gamle historiske Prag.
Vi starter dagen med en byrundtur med bus og til fods, hvor vi
spadserer gennem den gamle bydel til Karlsbroen. Broen er en af
Prags topseværdigheder og er populær hos kunstner, musikere og
souvenirsælgere, som står på begge sider af broen. Turen byder
også på et besøg på Rådhuspladsen med det berømte Astronomiske ur og Teynkirken, hvor Tycho Brahe er begravet. Eftermiddagen
på egen hånd i centrum. Der tilbydes om eftermiddagen en sejltur
på floden Moldau (pris ca. 15 euro). Sidst på eftermiddagen kører vi
tilbage til hotellet, hvor aftensmaden serveres.

hotellet, men fortsætter oplevelserne i Prag. Vi kører til den imponerende Kongeborg Hradcany, som ligger højt hævet over floden.
Herfra har man en imponerende udsigt over Prag. I området ser vi
også Sankt Veit katedralen, kongepaladset og Sankt Georg Kloster
(entre). Med de sidste indtryk af Prag i rygsækken kører vi videre
mod Dresden. I Dresden får vi tildelt vores værelser på hotellet, som
ligger centralt i gågaden med byliv lige udenfor døren. Aftensmad
på hotellet.
6. dag: Dresden. Vi starter dagen med en spændende byrundtur
både til fods og med bus. Dresden byder på mange storslåede seværdigheder og kaldes også for »Elbens Firenze«. Dresdens gamle
bydel er imponerende med de store paladser og kirker. Vi ser Frauenkirche, som er blevet genopført og regnes for en af de fineste

Hoteller på rejsen:

Afrejse:
Sø 09.05.21
Sø 22.08.21

Mark Apart Hotel ***
Lietzenburger Str. 82-84
10719 Berlin
Tlf: +49 30 889120

Hjemkomst:
Lø 15.06.21
Lø 28.08.21

Dage:
7
7

Pris:
5.398,5.398,-

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

protestantiske kirker i verden. Zwingerpaladset er et bygningskompleks af pavilloner og gallerier, der omkranser en
hyggelig gårdhave. Vi skal også se Semper-operaen, som er Dresdens Operahus og lige overfor ligger residensslottet, Grünes Gewölbe. Der bliver også
lidt tid på egen hånd til at fordybe sig i
byen eller bare nyde stemningen.
7. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden
bakker vi bussen og påbegynder turen
mod Danmark. Forventet hjemkomst
sidst på aftenen.

Hotel Belvedere ****
Milady Horakove 19
170 00 Praha 7
Tlf: +420 220 106 111

Enev.:
1.425,1.425,-

Ibis Dresden ***
Prager Strasse 5/9/13
01069 Dresden
Tlf. +49 351 48564856

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatninger i Berlin
• 2 x overnatninger i Prag
• 2 x overnatninger i Dresden
• 6 x morgenbuffet

Highlights
• 3 smukke og
historiske byer
på én rejse
• Berlin muren,
Brandenburger
Tor m.m.
• Historie og
gadekunstnere i
Prag
• Dresden – se
den renoverede
Frauenkirche
• Besøg i residensbyen Potsdam
• Dejlige hoteller
m/halvpension

• 5 x aftensmad
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

5. dag: Prag – Dresden. Efter morgenmaden tager vi afsked med
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BERLIN

4 / 5 dage

Tyskland

Highlights
• Oplev panoramaudsigten fra
Fjernsynstårnet
• Sejltur på Spree
gennem Berlin

Oplev den farverige, kunstneriske og grønne side af Berlin.
Oplev den dunkle, men utrolig spændende side af Berlins
historie, som har givet byen et utal af unikke seværdigheder, som alle er et besøg værd. Oplev Berlin oppe fra Fjernsynstårnet i over 200 meters højde. Oplev den pragtfulde
og moderne hovedstad, som siden murens fald i 1989 har
gennemgået en større renovering og er blevet en af nutidens trendy storbyer.
Mulighederne er mange, og igennem os kan der tilkøbes
billetter til Fjernsynstårnet og Friedrichstadt Palast. Aftensmaden er inkluderet i prisen den første aften, og herefter
er der mulighed for at tilkøbe aftensmad de øvrige aftener
på hotellet, eller man kan finde en af de utallige og hyggelige restauranter, der findes lige i området af vores hotel.
På rejsen i november har vi lavet et særskilt program, som
hovedsageligt vil være omkring den historiske oplevelse
»Murens fald«. Læs mere om rejsen på side 126.

PROGRAM:
Udrejse: Vi kører med passende pauser, til vi når hotellet i Berlin sidst på eftermiddagen. Hotellet ligger centralt og tæt på en UBahn station, 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
skal opleve de mange og unikke 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: Oplev den gamle grænseovergang mellem
Øst- og Vestberlin, når vi holder en længere pause ved Checkpoint
Charlie. Her finder man mange sjove og spændende udstillinger og
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museer, men vi anbefalerman går ind og ser Yadegar Asisis` 15 meter høje panorama i en rund bygning, som viser livet omkring muren i begyndelsen af 80erne (entré 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, souvenirbutikker og udstillinger.
Alexanderplatz - Berlins Fjernsynstårn: Oplev Berlin oppefra
med et besøg i Fjernsynstårnet, som ligger midt på Alexanderplatz.
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 oplever byen fra en helt anden side (pris ca. 20
euro).

Kategori 2
Kategori 4

Tilkøb Friedrichstadt Palast
01.04.2021
31.05.2021
480,520,295,370,-

Friedrichstadt Palast: Oplev en forestilling i det fantastiske og flotte Friedrichstadt Palast. Showene er velegnet til gæster uden tyskkundskaber og anbefalet mindstealder er 10 år. Showet varer ca. 2,5
time 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 Palads, og billet
skal bestilles sammen med rejsen.
Hjemrejse: Efter mange spændende oplevelser i Berlin forlader vi
hotellet efter morgenmaden og kører mod Danmark. Vi holder en
pause ved grænsen. Forventet hjemkomst først på aftenen.

• Fantastisk show
i Friedrichstadt
Palads
Best Western Plus
Plaza Hotel Berlin
Ku`damm****
Kurfürstendamm 203
10719 Berlin
Tlf.: +49 30 88 70 820

4-stjernet hotel med beliggenhed i Vestberlin på 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. Alle værelser har eget toilet,
brusebad, aircondition, telefon, tv og WiFi. Der er mulighed for familieværelser på forespørgsel.

Holiday Inn
Alexanderplatz****
Theanolte-Bähnisch Str. 2
10178 Berlin
Tlf.: +49 30 74 07 470

4-stjernet hotel beliggende i Østberlin lige ved Alexanderplatz, hvor der
er masser af liv, restauranter, butikker og U-bahn. Hotellet ligger centralt til
flere ting bl.a. Museumsøen, Domkirken, DDR Museum og den hyggelige
plads ved Hackescher Markt. Tag på en lille gåtur til den hyggelige og
rolige bydel »Nikolaiviertel«, som kun er for fodgængere og hvor man
kommer lidt tilbage i tiden og oplever Berlin som i gamle dage. Alle værelser har eget toilet, bad, aircondition, telefon, tv og WiFi.

Afrejse:
To 01.04.21
Ma 31.05.21
Ma 26.07.21
Ma 23.08.21
Ma 04.10.21
Ma 08.11.21
To 02.12.21

Hjemkomst:
Sø 04.04.21
To 03.06.21
Fr 30.07.21
To 26.08.21
To 07.10.21
To 11.11.21*
Sø 05.12.21**

Dage:
4
4
5
4
4
4
4

Pris:
2.898,2.898,3.598,2.898,2.898,2.898,2.898,-

Enev.:
700,850,900,700,850,750,850,-

Aftensmad
Holiday Inn
BW Plus Plaza
Holiday Inn
Holiday Inn
BW Plus Plaza
BW Plus Plaza
BW Plus Plaza

* Berlin – Murens fald. Læs mere om programmet på side 126.
** Berlin - Juletur. Læs mere om programmet på side 178.
TILKØB: Aftensmad: 400,- / 600,Bestilles sammen med rejsen.
Det er muligt at tilkøbe aftensmad på hotellet på 2. og 3. dagen
samt 4. dag på femdagsturen.
Valuta: Euro

Prisen inkluderer:
• 3/4 x overnatning i Berlin
• 3/4 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad
• Byrundtur i Berlin

• Det imponerende
Asisi Panometer
• Spændende
byrundtur i Berlin
• Grænseovergangen ved Checkpoint Charlie
• Hotel på Kurfürstendamm/Alexanderplatz
• Mange muligheder for shopping
• Interessante museer for alle aldre
• Alle nævnte udflugter
ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

TILKØB Entre Fjernsynstårnet: 150,Bestilles sammen med rejsen.
Der tages forbehold for arrangementer, som gør at besøget ikke
kan finde sted.
TILKØB Friedrichstadt Palast: 295,- / 370,- / 480,- / 520,Bestilles sammen med rejsen.
Skal man i Friedrichstadt Palast, kan man ikke tilkøbe aftensmad
denne aften.
Der kan kun bestilles til showet på rejserne 1/4 + 31/5. Vores hjemmeside vil løbende blive opdateret med flere shows.
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BERLIN – MURENS FALD

4 dage

Tyskland

Den 9/11-1989 kl. 18.57 kom pressemeddelelsen, som
mange havde ventet på. DDR ville lempe på rejsereglerne
for østberlinerne. Det forlød, at muren ville blive åbnet.
Klokken 23.30 måtte grænsesoldaterne give efter for de tusinde begejstrede østberliner, der var mødt frem ved grænseovergangen på Bornholmer Strasse. Dette blev en historisk oplevelse, som er temaet på denne rejse.
Berlin fremstår i dag som en smuk og moderne hovedstad,
som har gennemgået en større renovering og genopbygning siden murens fald. Der, hvor muren og den brede
grænse gik, havde man nu pludselige en masse ledig plads
– i ingen andre storbyer i verden har man derfor haft mulighed for at genopbygge i byens centrum som i Berlin.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Vi kører med passende pauser til vi når hotellet
i Berlin. Hotellet ligger centralt i det vestlige Berlin på Kurfürstendamm og tæt på Gedächtnis kirken, der står som vartegn fra 2.
verdenskrig. Der er en U-bahn station tæt ved hotellet, så allerede
denne aften vil det være muligt at opleve den spændende storby.
Der er aftenmad på hotellet.
2. dag: Byrundtur – Hohenschönhausen. Efter morgenmaden
kører vi en byrundtur, hvor vi ser de mange verdensberømte bygninger i Berlin bl.a. Potsdammer Platz, Alexanderplatz, Unter den
Linden, Brandenburger Tor og meget mere. Vi sætter ekstra fokus
på seværdighederne omkring Berlinmuren og stopper ved East
side Gallery - en af de største og mest populære seværdigheder
i Berlin. 1.316 meter af den gamle Berlinmur blev i 1990 malet af
kunstnere, som udtrykte de følelser, som berlinerne gennemgik fra vrede og angst til glæde og håb. Om eftermiddagen besøger vi
museet Berlin-Hohenschönhausen, hvor den daværende østtyske
efterretningstjeneste Stasi havde varetægtsfængsel. Fangerne var
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primært politiske fanger og ”republikflygtninge” – mennesker, der
havde forsøgt at flygte til det demokratiske vesten. Bygningerne er
bevaret i original stand, og rundviserne er hovedsageligt tidligere
fangere (entre inkluderet i prisen). Efter et meget spændende besøg her, kører vi tilbage til hotellet og får lidt tid på egen hånd, så
man kan udforske byen nærmere eller shoppe på Kurfürstendamm.
Her finder man bl.a. det store indkøbscenter KaDeWe. Aftensmad
på hotellet for de, der har tilkøbt dette.
3. dag: Check Point Charlie – DDR Museum. I dag kører vi til
Check Point Charlie, som er den gamle grænse mellem øst og vest.
Her bliver der tid på egen hånd til at se stedet, bl.a. kan man besøge Asisi Panometer, som på en fantastisk måde viser et øjebliksbillede fra tiden med muren gennem Berlin (entre ca. 10 euro). Man
kan også besøge Check Point Charlie Museet – som fortæller historien om muren med billeder, dokumenter, film og effekter. Herunder også om de talrige fantasifulde flugtforsøg fra øst til vest (entre
ca. 15 euro). Hvis man synes tiden tillader det, kan man besøg et
Trabant Museum eller Black Box museet, som ligger lige i området.
Måske kan man nå frokost på Curry Wurst museet. Efter et længere
ophold ved Check Point Charlie, kører vi videre til DDR Museet, som
er et af Berlins mest populære museer. Her får man et fint indtryk af
hverdagen i Østtyskland under Socialismen. Historien fra DDR-tiden
kan opleves på en spændende, interaktivt og sjov måde på dette
lille, men meget interessante museum. På DDR Museet kan man
bl.a. ”køre” i en Trabi, se TV i en autentisk DDR stue, rode i skufferne
eller se en dokumentarfilm i originale DDR filmstole. Her er masser
at udforske for alle aldre (entre inkluderet i prisen). Aftensmad på
hotellet for de, der har tilkøbt dette.
4. dag: Hjemrejse. Efter mange spændende oplevelser i Berlin
forlader vi hotellet efter morgenmaden og kører mod Danmark.
Vi holder en pause ved den dansk/tyske grænse. Forventet hjemkomst først på aftenen.

Highlights
Best Western Plus
Plaza Berlin****
Kurfürstendamm 203
10719 Berlin
Tlf.: +49 30 88 70 820

4-stjernet hotel med en fantastisk beliggenhed på 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. Alle værelser har eget toilet, bad, aircondition, og
tv. Der er mulighed for familieværelser på forespørgsel.

• Hohen
schönhausen
• DDR Museet
• Asisi Panometer
• Berlin Muren
• Indsigt i Berlins
spændende
historie
• Dejligt hotel på
Kurfürstendamm

Afrejse:
Hjemkomst:
Ma 08.11.21 To 11.11.21

Dage: Pris:
Enev.:
4
2.898,- 750,-

TILKØB: Aftensmad 2 aftener: 400,- (3-retters menu)

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad
• Entre Hohenschönhausen

• Entre DDR Museet
• Alle nævnte udflugter ekskl. øvrige
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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DRESDEN

4 / 5 dage

Tyskland

Highlights
• Asisi Panorama, et
af verdens største
panoramaer

Dresden er en storby fyldt med spændende historie, storslåede seværdigheder og en smuk beliggenhed ved Elben.
Dresden blev i 1945 bombet, og det meste af byen blev
lagt i ruiner. Mange ressourcer er herefter brugt på at genopbygge byen, som i dag tiltrækker millioner af besøgende. Den gamle bydel står malerisk og med en historie, som
fortæller om byens mange begivenheder. Vi bor i centrum
med gågade lige udenfor døren, så der bliver god mulighed for at fornemme byens stemning og opleve folkelivet i
byens gågader og torve.

PROGRAM:
Udrejse: Vi kører med passende pauser til vi når hotellet i Dresden,
hvor vi bliver indkvarteret og får aftensmad. Aftenen kan man nyde
i hotellets hyggelige bar eller måske spadsere en tur i byen.
Byrundtur: Efter morgenmaden tager vi på en spændende byrundtur både til fods og med bus. Dresden byder på mange storslåede seværdigheder og kaldes også for »Elbens Firenze«. Den gamle
bydel er imponerende med de store paladser og kirker. Vi ser Frauenkirche, som er blevet genopført og regnes for en af de fineste
protestantiske kirker i verden. Zwingerpaladset er et bygningskompleks af pavilloner og gallerier, der omkranser en hyggelig gårdhave. Vi skal også se Semper-operaen, som er Dresdens Operahus og
lige overfor ligger residensslottet, Grünes Gewölbe. Der bliver også
lidt tid på egen hånd til at fordybe sig i byen eller bare nyde stemningen.
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Asisi Panorama: Kunstneren Yadegar Asisi har lavet denne moderne 360° panorama udstilling, som er en fantastisk og anderledes attraktion. Han gengiver forskellige miljøer i 1:1 skala, som næsten virker 3-dimensionelt. De har siden 2003 været blandt de største panoramaer i verden (entre ca. 11,50 euro).
Meissen: En udflugt til Meissen, som bl.a. er kendt for det berømte
og fine Meissner Porcelæn. Meissner Porcelæn er kendt 300 år tilbage. Vi besøger fabrikken og ser arbejdsgangene og museet (Tilkøb
100,- - bestilles sammen med rejsen). Her er desuden en meget flot
butik. Vi skal også have tid på egen hånd til at nyde byen med den
gamle markedsplads og den hyggelige stemning. Frokosten nydes
i Meissen, inden turen går tilbage til Dresden. På turen tilbage kører
vi forbi det smukt beliggende Schloss Moritzburg.
Sejltur på Elben - Pillnitz: Vi sejler en smuk tur på Elben - fra Dresden til Pillnitz (inkluderet). Vi står af båden ved Slottet i Pillnitz og
dem, der har lyst, kan gå en tur i den store barokhave i forskellige
stilarter (entre ca. 3 euro). Den største seværdighed i haven er en
8.6 meter høj kamelia-busk. Bussen henter os ved Pillnitz og kører
os tilbage til Dresden.
Sophienkeller: En aften skal vi spise i den historiske Sophienkeller,
hvor der er arrangeret en 3-retters menu i middelalderlig atmosfære (inkluderet).
Shopping & Restauranter: I Dresdens gader er mulighederne
mange. Her findes bl.a. det store shoppingcenter Altmarkt-Gallerie

med over 200 butikker. Vi spiser ude 2 aftener på egen hånd, men
rejselederen er behjælpelig med at finde en af de mange hyggelige
restauranter, der er i byen.
Hjemrejse: Efter morgenmaden kører vi hjemover mod den tysk/

Ibis Hotel Dresden***
Prager Strasse
01169 Dresden
Tlf.: +49 351 4856 2000

Afrejse:
Ma 12.04.21
Ma 07.06.21
Ma 19.07.21
Ma 09.08.21
Ma 27.09.21
* Ma 13.12.21

Hjemkomst:
Fr 16.04.21
Fr 11.06.21
Fr 23.07.21
Fr 13.08.21
Fr 01.10.21
To 16.12.21

danske grænse og holder en lille indkøbspause. Vi kører op gennem Jylland
og regner med at være ved vore hjembyer hen på aftenen.

Ibis Hotel Dresden ligger i centrum, direkte ved
indkøbsgader og seværdigheder. De fleste seværdigheder kan nås til fods bl.a. Frauenkirche og Dresden
Slot. Alle værelser er moderne indrettet og har bad/
toilet, aircondition, telefon og TV.

Dage:
5
5
5
5
5
4

Pris:
3.798,3.898,3.798,3.898,3.898,2.998,-

Enev.:
650,650,650,650,650,480,-

Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning
• 4 x morgenmad
• 1 x aftensmad på hotellet
• 1 x aftensmad i Sophienkeller

•
•
•
•

• Fabriksbesøg på
Meissner Porcelæn
• Sejltur på Elben fra
Dresden til Pillnitz
• Byrundtur i
Dresden »Elbens
Firenze«
• Hotel i gågaden
• Tid på egen hånd
til at nyde pragtfulde Dresden

Sejltur fra Dresden til Pillnitz
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

*Se mere om julerejsen på side 180.
TILKØB: Entre Meissen: 100,- Bestilles sammen med rejsen.
Der tages forbehold for arrangementer, som gør at besøget ikke kan finde sted.
Valuta: Euro
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HARZEN – WERNIGERODE

4 / 5 dage

Tyskland

Det skovklædte bjergplateau Harz, der rejser sig over den
flade, nordtyske slette, er et vidunderligt skattekammer af
natur, kultur og historiske charmerende byer, hvoraf to er
på UNESCOs liste over verdens kulturarv, nemlig Goslar og
Quedlingburg. På denne tur skal vi bo i byen Wernigerode
i det gamle DDR. Byen rummer en mængde historie og
charme og så huser den Harzens - og måske Tysklands mindste hus på kun 10 kvadratmeter.

PROGRAM:
Udrejse: Efter endt opsamling går turen ned gennem Jylland og
over grænsen til Tyskland. Vi fortsætter over Lüneburger Heide til
det dejlige hotel i Wernigerode, hvor vi ankommer sidst på eftermiddagen. Middagen venter os på hotellet.
Vestharzen - Goslar: Efter morgenmaden besøges kejserbyen
Goslar - en af Tysklands bedst bevarede byer med mange gamle
huse og gader med toppede brosten. Indtægterne fra Rammelsbergminen i byens udkant har givet det økonomiske fundament for
byens historiske udvikling, men i dag er byen en vigtig handelsby
og mål for mange besøgende, der søger den hyggelige stemning
i de krogede gader. Vi går en lille tur rundt i byen og kommer bl.a.
forbi Siemenshaus og Kaiserpfalz, før vi får tid på egen hånd. Først
på eftermiddagen kører vi tilbage til Wernigerode via udsigtspunktet på Torfhaus og nogle af de store dæmningssystemer, som er en
del af vandforsyningssystemet i Harzen »Oberharzer Wasserregal«,
der den 1.august 2010 blev optaget på UNESCOs prestigefyldte liste
over særligt bevaringsværdige historiske mindesmærker. »Oberharzer Wasserregal« anses for et mesterværk inden for den tidligere
minedrifts-og ingeniørkunst, og det er med sine omkring 200

130

kvadratkilometer verdens arealmæssigt største vandforsyningsanlæg for minedrift. Minearbejderne brugte det sindrige system, der
består af små opstemmede søer, grøfter, minegange og vandløb til
at producere energi.

Highlights
• Byrundtur i kejserbyen Goslar
• Oplev kæmpe
vandforsyningsanlæg og dæmningssystemer

Wernigerode: Vi skal selvfølgelig have tid at nyde den spændende
gamle by, som vi bor i. Vi går en lille byrundtur og ser bl.a. andet
det mindste hus i Harzen. Man kan også tage det lille tog op til
Wernigerode Slot, hvorfra der er en enestående udsigt.

• Det gamle grænseland mellem
Øst- og Vesttyskland

Quedlinburg: Vi besøger byen, som er på UNESCOs liste over
verdens kulturarv. En meget charmerende gammel by med en
historisk bykerne og et imponerende slotsbjerg. Vi går en tur rundt
i byen og får tid til at nyde en af de mange hyggelige cafeer eller
måske tage på en tur med det lille tog gennem byen..
Østharzen (kun 5-dages turene): Vi tager på en enestående udflugt til heksenes bjerg i det østlige Harzen. Vi starter med at køre til
heksenes danseplads Thale, som er et af de mest sagnomspundne
steder i Harzen. Thale tiltrækker overordentlig mange mennesker,
da der herfra er en fantastisk udsigt ud over bjergene. Man har
mulighed for at tage svævebanen op og/eller ned fra dansepladsen. Efter en frokostpause på toppen kører vi gennem det smukke
landskab forbi Rappbodetalsperre, som med sine 415 meter er den
største dæmning i Tyskland.
Hjemrejse: Efter morgenmaden er det blevet tid til at forlade Harzen og sætte kursen nordpå igen. Der bliver tid til en indkøbspause
ved grænsen, inden turen går til vore hjembyer

• Bo i Wernigerode
med de mange
pragtfulde bindingsværkshuse
Hotel Wernigerode****
Pfarrstr 41
38 855 Wernigerode
Tlf.: +49 3943 9410

Afrejse:
Ma 07.06.21
Ma 19.07.21
Ma 16.08.21
Ma 20.09.21

Hjemkomst:
To 10.06.21
Fr 23.07.21
Fr 20.08.21
To 23.09.21

4-stjernet hotel beliggende i centrum af Wernigerode, kun
100 meter fra den gamle bydel. Hotellet har restaurant,
bar, sauna, dampbad og fitness. Alle værelser er moderne
indrettet med bad, toilet, fladskærm, hårtørrer og TV.

Dage:
4
5
5
4

Pris:
3.098,3.998,3.998,3.098,-

Enev.:
300,400,400,300,-

Prisen inkluderer:
• 3/4 x overnatning i Wernigerode
• 3/4 x morgenbuffet
• 3/4 x aftensmad

• Udflugt til
UNESCO-byen
Quedlinburg
• Vælg mellem 4
eller 5 dage

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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HUSUM

4 dage

Tyskland

Ved Vadehavet i det vestlige Nordtyskland ligger den hyggelige havneby Husum med smalle gader, farverige huse
og en lille havn midt i det hele. I Husum og omegn bor
omkring 33.000 mennesker, og det siges, at der er ligeså
mange får som mennesker. Byen har mange fine gamle
gavlhuse med smukke facader og smalle gader med toppede brosten. Husum var en lille by langt inde i landet, lige
indtil stormfloden kom i 1362, hvor byen blev forvandlet
til en havneby. Forskellen mellem ebbe og flod er markant,
nemlig 3.30 meter - et spændende fænomen at følge. Ved
inderhavnen, som går helt ind i byens centrum, er der en
del cafeer og restauranter samt shopping muligheder.
Hotellet er beliggende ud til gågaden og er dermed ganske
tæt på centrum og havnepromenaden.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse - Slesvig. Efter endt opsamling holder vi dagens
første pause, hvor vi får en kop kaffe og et rundstykke ved bussen.
Herefter kører vi med passende pauser til vi ankommer til Slesvig,
som er Nordens ældste by. Her holder vi en længere pause, hvor
det vil være muligt at besøge havneområdet, gågaden, eller de
små gader på Holmen med de gamle fiskerhuse. Der bliver tid til at
købe lidt frokost, før vi kører videre til Husum, hvor vi bliver indkvarteret og får aftensmad på hotellet.
2. dag: Hallig Hooge. Efter et dejligt morgenbord går turen til
Schlüttsiel, hvorfra vi skal sejle gennem Vadehavet - Halligmeer til
øen Hallig Hooge. Hallig Hooge er næsten bilfri, og øens foretrukne
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transportmidler er hestevogne og cykler. En hallig består af flere
forhøjninger, der også kaldes varfter. Der ligger 10 Hallig i Vadehavet, hvoraf Hallig Hooge er den næststørste. Den består igen af 10
beboede varfter og et par ubeboede. Ca. 100 beboere er fordelt på
disse 10 varfter, som igen er omgivet af et 1,20 meter højt dige. Alt
land på Hallig Hooge, med undtagelse af varfterne, bliver oversvømmet flere gange om året under særligt ekstreme vejrforhold.
Vi tager på en spændende og anderledes tur med hestevogn gennem de fantastiske naturområder, som øen byder på. Det bliver en
spændende og anderledes tur, hvor vi bl.a. gør ophold ved kirken.
Om eftermiddagen tager vi tilbage med båden til Schlüttsiel, hvor
bussen venter på os. Derefter kører vi til Husum og får aftensmad
på hotellet.
3. dag: Friedrichstadt. Vi starter dagen med en tur til halvøen Eiderstedt, hvor der er en smuk natur med masser af grønne enge. Vi
kører ud til fyrtårnet ved Westerhever og holder en lille pause, før vi
kører videre til St. Peter Ording, der ligger lige ud til havet. Turen går
herfra videre til Hollænderbyen Friedrichstadt, hvor vi bl.a. skal på
en hyggelig sejltur gennem de små kanaler. Der bliver selvfølgelig
også mulighed for at gå lidt rundt i den hyggelige by. Dagen slutter
med aftensmad på hotellet i Husum.
4. dag: Hjemrejse. Efter et godt morgenmåltid har vi formiddagen
til at nyde Husum. Sidst på formiddagen kører vi til Gottorp Slot,
hvor vi får lidt tid at nyde området og evt. gå ind på slottet (entre
ca. 10,- euro). Derefter kører vi til grænsen og gør ophold for evt.
indkøb. Vi er hjemme først på aftenen.

Highlights
• Hotel i centrum
af Husum
• Besøg i Slesvig
• Besøg og sejltur
i Friedrichstadt
Nordsee-Hotel Hinrichsen***
Sûderstrasse 35-43
25813 Husum
Tlf. +49 484189070

Afrejse:
Ti 25.05.21
To 10.06.21
Ma 26.07.21
Fr 08.10.21
Valuta: Euro

Hjemkomst:
Fr. 28.05.21
Sø. 13.06.21
To 29.07.21
Ma 11.10.21

Dejligt 3-stjernet hotel centralt beliggende i Husum. Lige uden
for gadedøren ligger gågaden, torvet, slotsparken og den maleriske inderhavn. Alligevel er her stille og fredeligt og man føler
sig godt tilpas på det hyggelige hotel. Hotellet har en hyggelig
bar. Gratis WiFi. Alle værelser har tv, radio og bad/toilet.

Dage:
4
4
4
4

Pris:
3.698,3.698,3.698,3.698,-

Enev.:
500,500,500,500,-

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning i Husum
• 3 x morgenbuffet
• 3 x aftensmad
• Sejltur til Hallig Hooge
• Hestevognstur på Hallig Hooge

• Tur til Hallig
Hooge med
færge
• Tur med hestevogn på Hallig
Hooge

• Sejltur i Friedrichstadt
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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KASSEL – PÅSKETUR
Tyskland

KIELERKANALEN

4 dage

3 dage

Tyskland
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Denne interessante tur går til Kassel, som ligger smukt i
Nordhessens skovklædte bjerge og idylliske dale med rislende bække og romantiske byer med pyntelige bindingsværkshuse, opdæmmede søer, borge og slotte midt i Tysklands hjerte. Denne del af Hessen er kendt for sin friske
luft samt et godt og mildt klima. Vi skal opleve byen Kassel med den smukke flod Fulda, samt køretur langs Weser
og Werra floderne. Desuden skal vi se det smukke landskab med de romantiske byer omkring Edersee. Og så skal
vi selvfølgelig opleve den tyske tradition, hvor man pynter
med påskeæg på træerne i haverne.

PROGRAM:
Udrejse. Vi kører med passende pauser til vi når hotellet i Baunatal,
som er en forstad til Kassel, hvor vi bliver indkvarteret og får aftensmad inkl. drikkevarer. Aftenen kan man nyde i hotellets hyggelige bar
eller måske spadsere en tur i byen.
Kassel - Wilhelmshöhe: Vi bruger dagen i og omkring Kassel. Kassel er på størrelse med Odense og har rigtig mange ting at tilbyde.
Vi starter med at køre en lille tur rundt i byen. Derefter kører vi til den
største bjergpark i Tyskland, nemlig Wilhelmshöhe Parken med det
fantastiske slot. Vi får mulighed for at besøge det interessante museum på slottet med 23 møblerede rum. Efter dette besøg er der muBest Western
Hotel Ambassador****
Friedrich Ebert Allee 1
34225 Baunatal/Kassel
Tlf.: 49 561 49930

Afrejse:
Fr 02.04.21
Valuta: Euro
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Hjemkomst:
Ma 05.04.21

lighed for at se nærmere på f.eks. de enestående maleriudstillinger
på slottet som bl.a. Rembrandt malerier og Van Dyck malerier eller
måske blot nyde den flotte park. Efter en god pause her fortsætter
vi med bussen op til byens vartegn, Herkules Monumentet, med det
store vandkunst anlæg. Aftensmad inkl. drikkevarer på hotellet.
Eder Stausee - Fritzlar: I dag kører vi gennem Naumburg til Eder
Stausee, som betragtes som den smukkeste af Tysklands opdæmmede søer. Søen regulerer bl.a. vandstanden i floden Weser. Vi skal se
den 47 m. høje dæmning, der opdæmmer søen. Over søen knejser
den gamle borg Waldeck, hvorfra der er en pragtfuld udsigt over søen. Vi fortsætter herfra til den gamle Kejserby Fritzlar. Byen har dybe
katolske rødder. Blandt byens mange velbevarede bygninger er bl.a.
Domkirken Skt. Petri, markedspladsen med et imponerende springvand, ca. 450 bindingsværkshuse samt den gamle bymur, som næsten er intakt. Efter tid på egen hånd i Fritzlar går turen tilbage til hotellet, hvor vi får dejlig aftensmad inkl. drikkevarer.
Hjemrejse: Efter nogle oplevelsesrige dage sammen med andre rejsende går turen hjemover lige efter
morgenmaden. På vejen hjem holder vi
en pause ved den dansk/tyske grænse.
Highlights
Vi er hjemme hen på aftenen.
• Oplev Wilhelmshöhe park og slot
• Tur til Edersee
med Waldeck slot

Hyggeligt 4-stjernede hotel, lidt sydvest for Kassel. Hotellet ligger i centrum
af Baunatal med mange faciliteter lige uden for døren. Hotellet har sauna,
elevator, restaurant, WiFi, hyggelig hotelbar og udendørs Biergarten. Alle værelser er moderne indrettet og har bad/toilet, hårtørre, minibar og TV.

Dage:
4

Pris:
3.198,-

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning på 4-stjernet hotel
• 3 x morgenmad
• 3 x aftensmad som buffet med
forskellige temaer
• Fri drikkevarer til aftensmaden indtil
kl. 22.00

• Se Herkules
statuen
• Drikkevarer til
aftensmaden
inkluderet

• Fri afbenyttelse af sauna
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Kun de færreste danskere har set Kielerkanalen - eller
Nord-Østersø-Kanalen som den rettelig hedder - fra andet
end motorvejsbroen ved Rendsburg. Men på denne tur til
Nordtyskland sejler vi hele vejen igennem kanalen fra Vesterhavet til Østersøen og gennem slusen ved Holtenau.
Hvert år passerer op til tre gange så mange fartøjer igennem Kielerkanalen som gennem Panama-kanalen eller Suez-kanalen. Samtidigt er der passage fra 14 færgeruter
over kanalen, så det er en af Europas mest travle vandveje,
vi skal opleve på denne tur.

PROGRAM:
Udrejse - Friedrichstadt - Eider: Efter endt opsamling sætter vi
kursen mod den charmerende by Friedrichstadt, som blev grundlagt af de hollændere, som blev tilkaldt i 1600-tallet for at dræne
den sumpede marsk. Byen ligger hvor Ejderen flyder sammen med
bifloden Treene. Byen regnes for den mest idylliske by i hele SlesvigHolsten. På en gåtur gennem den hyggelige by kan man se mange
af de hollandske huse - typisk anlagt med gavlene ud mod torve og
stræder. Herfra kører vi ud over Eiderstedt halvøen med besøg ved
Eidersperrwerk - det imponerende dæmnings-og slusebyggeri ved
Eiderflodens udmunding i Vesterhavet. Sidst på dagen kører vi til
hotellet i Bad Bramstedt, hvor aftensmaden venter os.

TRYP by Wyndham
Bad Bramstedt****
Am Köhlerhof 4
24576 Bad Bramstedt
Tlf.: +49 4192 5050

Afrejse:
Lø 24.04.21
Lø 01.05.21
Ma 07.06.21
Lø 31.07.21
On 01.09.21

Hjemkomst:
Ma 26.04.21
Ma 03.05.21
On 09.06.21
Ma 02.08.21
Fr 03.09.21
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Sejltur på Kielerkanalen: Efter morgenmaden kører vi til havnebyen Brunsbüttel, hvor vi skal se de store sluser ud mod Vesterhavet, inden vi går ombord på et af de dejlige skibe fra »AdlerSchiffe«. Her starter sejlturen tværs over det nordlige Tyskland
forbi Rendsborg til Kiel. Undervejs vil vi møde utallige skibe på
kanalen - både fragtskibe, fritidssejlere og færger. Måske endda et
af de mange store krydstogtskibe, der bruger kanalen som genvej
til og fra Østersøen. Lidt før middag bydes på brunchbuffet med
lokale specialiteter. Dertil serveres kaffe, the, vand eller juice. Om
eftermiddagen er der kagebord med diverse kager og lagkager
og selvfølgeligt kaffe eller the. Efter store oplevelser når vi sidst på
eftermiddagen til Kiel, hvor vi igen mødes med bussen for at køre
til hotellet i Bad Bramstedt.
Hjemrejse - Kiel: Efter morgenmaden
kører vi til Kiel, hvor vi tilbringer nogle
timer. Vi kører en tur omkring den travle
havn med sluserne og får ligeledes mulighed for at gå en tur i Tysklands ældste
gågade. Her er gode indkøbsmuligheder,
men også mange hyggelige cafeer. Lige
over middag kører vi nordpå og holder
en pause ved den dansk/tyske grænse.

Dejligt 4-stjernet hotel i Bad Bramstedt. Hotellet har restaurant, hyggelig bar, sauna, opvarmet bassin og
jacuzzi. Alle værelser er komfortabelt
indrettet og har TV, hårtørrer og
minibar.

Dage:
3
3
3
3
3

Pris:
2.598,2.698,2.798,2.798,2.798,-

Enev.:
300,300,300,300,300,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenmad
• 2 x aftensmad
• Sejltur på Kielerkanalen
• Brunchbuffet incl kaffe/the/
vand/juice på sejlturen

Highlights
• Spændende sejltur
på Kielerkanalen
• Imponerende
dæmnings- og
slusebyggeri
• Charmerende
bindingsværkshuse og hollandsk
inspiration i
Friedrichstadt
• Besøg i den hyggelige by Kiel
• 4-stjernet hotel
med pool og
sauna

• Eftermiddagskaffe med kagebord
på sejlturen
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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MOSEL

6 dage

Tyskland

Området langs Moselfloden indbyder til ferie, hygge og
oplevelser. Mosel er Rhinens største biflod - omgivet af
smukke bjergskråninger bevokset med vinplanter, smukke
historiske byer og bygninger. Gamle borge og slotte troner
på bjergtoppene og nede i byerne er der masser af små
hyggelige gader og stræder samt gode muligheder for
at smage på de lokale smagfulde Riesling vine. Vi bor på
dejligt hotel lige ned til Moselfloden i den romantiske og
maleriske by Cochem, som er udgangspunkt for vores
udflugter i området.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser
til hotellet i Cochem, hvor sen aftensmad venter på os.
Cochem: Efter morgenmaden tager vi en byrundtur i Cochem. Vi
skal bl.a. se en Rigsborg og opleve den smukke gamle by med sine
bindingsværkshuse og resterne af bymuren. Der vil blive arrangeret
en god frokost med de dejlige Moselvine hos en lokal vinbonde.
Eftermiddagen er til egen disposition, hvor man kan nyde en skøn
gåtur ned til floden og parkanlægget. Eller man kan tage med
svævebanen op og nyde den flotte udsigt over Mosel floden. Pris
for frokost og vin: ca. 12 Euro.
Trier: Denne dag går turen til Tysklands ældste by, Trier. Undervejs
ser vi de mange vinmarker og travlheden på Moselfloden. Trier
er Tysklands ældste by og grundlagt af romerne for over 2000 år
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Highlights
siden. Byen har et væld af historiske seværdigheder. Bl.a. Porta Nigra
som er det bedst bevarede minde fra romernes tid i Tyskland. Vi går
en tur rundt i byen, men der vil også være tid på egen hånd. Vi er
tilbage ved hotellet sidst på dagen.

• Hotel ved Mosel
promenaden i
Cochem
• Besøg i Tysklands
ældste by, Trier

Koblenz: Vi tager på en smuk køretur fra Cochem til byen Koblenz.
Vi skal se Deutsches Eck, hvor Mosel løber ind i Rhinen. Vi skal også
besøge Nikolaus Kirken ved Arenberg og den flotte gamle fæstning
Ehrenbreitstein. Derefter går turen tilbage til Cochem.
Zell: Vi kører til en af de smukkeste byer langs Mosel, nemlig byen
Zell med 4.300 indbyggere. I byen er der en hyggelig og smuk
gågade omkranset af 400 år gamle huse og små torve. Her er også
en dejlig promenade langs floden med små cafeer, hvor man kan
sidde og nyde floden med den livlige trafik. På bjergsiden bag byen
har vi flotte vinmarker med den berømte vin Schwarze Katz. Alle
vine i dette område hedder Zeller Schwarze Katz. Navnet kommer
af, at for mange år siden stod tre vinhandlere ved hver deres tønde
og smagte på vin for at finde ud af, hvilken vin der var den bedste.
Pludselig sprang en sort kat op på en af tønderne og skød ryg. De
tre mænd besluttede, at denne vin måtte være den bedste.
Sejltur: Der bliver mulighed for en sejltur på Mosel floden en af
dagene.
6. dag: Hjemrejse. Vi kører hjemover efter morgenmaden. Der vil
blive et ophold ved den dansk/tyske grænse, hvor de sidste indkøb
kan ordnes. Vi vil være hjemme hen på aftenen.

• Oplev det smukke
syn af Rhinen og
Mosel der løber
sammen ved
Deutsche Eck
• Bindingsværksog vinbyen Zell
Hotel Brixiade & Triton****
Uferstr. 10-13,
56812 Cochem
Tlf.: +49 2673 9310

Afrejse:
Hjemkomst:
Sø 25.07.21 Fr 30.07.21
Sø 22.08.21 Fr 27.08.21

Hotel Brixiade & Triton er et dejligt 4-stjernet hotelkompleks
beliggende i den hyggelige by Cochem, lige ned til floden
Mosel. Der er indendørs swimmingpool på hotel Triton,
som kan benyttes. Alle værelser har eget bad og toilet.

Dage: Pris:
Enev.:
6
4.698,- 600,6
4.698,- 600,-

Prisen inkluderer:
• 5 x overnatning
• 5 x morgenbuffet
• 5 x aftensmad

• Sejltur på Mosel
med udsigt til de
uendelige vinmarker

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

TILKØB: Balkon: 400,- pr. person.
Valuta: Euro
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RÜDESHEIM

6 dage

Tyskland

Highlights

RHINEN I FLAMMER
Rüdesheim ligger lige midt i et af Tysklands største vinområder og ligger smukt placeret mellem Rhinen og de stejler
bjergskråninger. Her dyrkes nogle af Tysklands dyreste
vine og stedet er berømt for sin produktion af rhinsk vine
- specielt den helt lokale Rüdesheimervin. Selve byen har
en yderst charmerende bykerne som oser af stemning
og hygge. Turen til ”Det Romantiske Tyskland” er både for
de unge, og de der er blevet lidt ældre. Hotel Rheinstein
er meget centralt beliggende, tæt ved floden og Drosselgasse, med handelsmuligheder lige udenfor døren.
Her er masser af muligheder for at nyde livet i byen, og de
populære restauranter med musik det meste af dagen og
aftenen.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling går turen med passende
pauser sydover, forbi Hamburg, Hannover, Kassel og Frankfurt til
Rüdesheim, hvor vi forventer at være fremme til sen aftensmad.
Mosel-Rhin tur: Vi tager på en heldags tur med bussen. Vi sejler
først over Rhinen med færgen til Bingen. Derefter kører vi over
Hunsrückerbjergene til Zell på den miderste del af floden Mosel.
Videre langs Mosel floden til Cochem, den smukke gamle bindingsværk by med det hyggelige torv. Her holder vi frokostpause. Efter
frokost kører vi videre langs floden til Koblenz, hvor vi ser Deutsches Eck, også kaldet ”Det Tyske hjørne”. Det er her, de store floder
Mosel og Rhinen mødes. Efter en pause ved ”Det Tyske hjørne”
kører vi til Rhinen, hvor vi kører langs floden via St. Goarshausen
tilbage til Rüdesheim. På vejen tilbage kører vi forbi Loreley Klippen.
Netop her er Rhinen smallest, 112 meter bred, og dybest nemlig 30
meter dyb. Vi kører forbi klippen, og forbi Loreley der sidder på sin
klippe ude i vandet og kæmmer sit gyldne hår.
Germania: Vi kører en halvdagstur op til Germania monumentet,
»Niederwald Denkmal«, et af Tysklands største monumenter med en
vægt på 32 ton, og en højde på 38 meter. Monumentet er udstyret
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Et fænomen i særklasse - og det giver vi selvfølgelig mulighed for at opleve
på nogle af vores rejser til Rüdesheim. På turen d. 8. september opleves Rhinen i Flammer bedst ved sejltur på Rhinen. Sejlturen varer ca. fra kl. 17.00 til kl.
24.00 og er en fantastisk oplevelse. Sejltur inkl. aftensmad koster 485,-. Ønskes
denne helt specielle oplevelse, skal billetter til sejlturen bestilles sammen
med rejsen. På rejsen d. 30. juni opleves Rhinen i Flammer bedst fra bjergsiden. Hen på aftenen tager vi med svævebanen op (ca. 10,- euro), hvorfra vi
har en fantastisk udsigt over Rhinen i Flammer fra Germania plateauet.

med figurer, statuer og relieffer i meget detaljeret form og symboliserer Tysklands samling. Foran monumentet har man en pragtfulde
udsigt over ned Rüdesheim, vinmarkerne, Rhinen og byen Bingen
på den modsatte side af Rhinen. Der bliver mulighed for at tage
svævebanen tilbage til Rüdesheim. Her sidder man trygt i gondolen
mens man svæver henover det smukke landskab med de mange
vinmarker på skråningerne. Pris for svævebanen ca. 10,- euro.
Musikkabinet: Vi arrangerer en tur til det morsomme og spændende musikkabinet i Rüdesheim. Her er ca 350 mekaniske
musikinstrumenter, der spænder lige fra små spillebokse til enorme
anlæg som vejer flere tons. Fælles for dem er at de er selvspillende
og langt de fleste er fra det 17. og 18. århundrede. Et spøjst og
anderledes museum. Vi får en guidet rundvisning, som varer en lille
times tid. Pris ca. 8 euro.
Vintur: Vi arrangerer ligeledes en tur til en vinbonde, som bor i
Rüdesheim, hvor vi får lov at smage de dejlige vine fra Rhinområdet, specielt hvidvine. Vi får også et indblik i de forskellige sorter og
årgange, der dyrkes her ved Rhinen. I forbindelse med vinsmagningen arrangeres en køretur med et lille tog op i vinmarkerne. Pris for
vinsmagning og togtur ca. 18,- Euro.
Kloster Hildegard: En anderledes oplevelse hvor vi kører til
Hildegaards Kloster, som ligger på bjergsiden ved Rüdesheim. På
Hildegaards Kloster bor der omkring 60 Benediktiner nonner, der
arbejder med mange forskellige ting, så som vindyrkning, vinfremstilling, likørfremstilling, bogbinderi, sølvsmykker og havearbejde. Vi
kan se den smukke klosterkirke, se udsigten over vinmarker, smage
på de forskellige vine i butikken og købe af alle disse varer nonnerne har i deres butik.
6. dag: Hjemrejse. Vi må nu forlade dette skønne område lige efter
morgenmaden og køre gennem Tyskland mod Danmark. Vi vil gøre
ophold ved den dansk/tyske grænse, før vi kører videre op gennem
Danmark. Vi forventer at være hjemme hen på aftenen.

• Vinsmagning
med vine fra
Rhinområdet

• Hildegaards
Kloster

Vinfesten i Rüdesheim er en stor folkefest, hvor folk kommer fra
nær og fjern. Her er der liv og glade dage i byen, specielt på torvet,
hvor der er opstillet en masse boder, hvor man kan købe vin af de
forskellige vinbønder, der dyrker vin på markerne ved Rüdesheim.
På scenen der er opstillet på torvet, spilles musik og der danses.
Det er også her den årlige kåring af Vindronningen foregår.

Hotel Rheinstein***
Rheinstrsse 20
65 385 Rüdesheim
Tlf.: +49 6722 2004

Hjemkomst:
Ma 05.07.21
Ma 23.08.21
Ma 13.09.21

• Hør alle de selvspillende instrumenter på musikkabinet

• Togtur i
vinmarkerne

VINFEST

Afrejse:
On 30.06.21
On 18.08.21
On 08.09.21

• Tur til Deutsches
Eck – hvor Mosel
og Rhinen mødes

• Loreley klippen
– Hvor Rhinen er
smallest
• ”Rhinen i flammer”
på turen i juli og
september

Hyggeligt familiedrevet hotel med masser af atmosfære og beliggende i centrum af Rüdesheim lige ud til Rhinen. Hotellet ligger
meget centralt, hvorfor der kan forekomme støj fra byen og jernbanen. Hotellet har elevator. Værelserne har eget bad, toilet og TV.

Dage:
6
6
6

Pris:
4.498,
4.498,4.498,-

Enev.:
780,780,780,-

Tilkøb/Arrangement
Rhinen i Flammer
Vinfest
Rhinen i Flammer

Prisen inkluderer:
• 5 x overnatning
• 5 x morgenbuffet
• 4 x aftensmad

• Hotel i centrum af
Rüdesheim og ved
Rhinen
• Stemning og hygge i ”Det romantiske Tyskland”
• Alle nævnte udflugter
ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

TILKØB: Rhinen i flammer, september: 485,- Bestilles sammen med rejsen.
Valuta: Euro
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RÜGEN

5 dage

Tyskland

Rügen er Tysklands største og smukkeste ø med sin forrevne kystlinje, mange sandstrande, kridtklinter og gamle
landsbyer. Øen har en 570 km lang kyststrækning. Historisk som naturmæssigt har øen mange seværdigheder og
vi skal se så meget af dette som muligt. Rügen kaldes også
i folkemunde for Tysklands riviera p.g.a. den smukke kyst,
de hvide strande og de mange kurbyer. Rügen ligger smukt
placeret i Østersøen og i kort afstand fra den dansk/tyske
grænse.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi via Lübeck til Sassnitz
på Rügen med passende pauser undervejs. Vi ankommer til hotellet
først på aftenen, hvor aftensmaden venter os.
Sassnitz: Vi ser nærmere på byen vi bor i, som bl.a. er kendt for sine
kursteder, den smukke kystlinje og den gamle bydel med næsten
sydlandske stemning. Vi går også en tur ad strandpromenaden til
havnen, der var den næststørste fiskerihavn i DDR. Her er også en rigtig hyggelig jollehavn. Byrundturen byder også på et besøg i den nye
gågade, som ligger lige ved hotellet.
Sejltur: Mulighed for smuk sejltur langs de fantastisk flotte hvide
kridtklinter, der ligger umiddelbart nord for Sassnitz (ca. 15,- euro). Vi
sejler op langs kysten til Königsstuhl, som er et fascinerende klippefremspring.
Stralsund: Vi besøger Stralsund - den gamle hansestad, der er grundlagt omkring år 1200. Byen var oprindelig en ø og af samme grund
en vigtig fæstningsby. I dag er byen landfast i to ender, men er stadig
omgivet af vand på alle sider. Vi går en tur i den gamle bydel med de
mange gamle huse, hvoraf mange er malet i pastelfarver. Byens centrum er særdeles velbevaret, og den blev af samme grund optaget på
Unescos verdensarvsliste i 2002. Den er i dag et af de bedste eksem-
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pler på den gamle hansestads-arkitektur. Dette ses især på byens centrale torv, Alter Markt, hvor de karakteristiske bygninger med de stejle
gavle står side om side.
Kap Arkona: Vi kører nordpå igennem det smukke landskab og nationalparken Jasmund til Kap Arkona. Kap Arkona er et næsten 50
meter højt klippeplateau og det nordligste punkt på Rügen. Det var
her Venderne boede og havde deres fæstningsværk, og hvor guden Svantevit stod i form af en kæmpe træstatue med 4 hoveder.
Absalon og Valdemar den Store indtog i 1169 stedet og brændte
Vendernes guddom, Svantevit. Området er meget naturskønt, har 3
historiske fyrtårne, nogle bunkere og en god udsigt ud over Østersøen.
Putbus – Binz. Oplev fyrstebyen Putbus, den såkaldte »Hvide by«.
Putbus er det ældste badested på Rügen, og vi ser bl.a. byens største
plads ”Circus” - en rondelplads med parkanlæg, hvor der i midten står
en 19 m høj obelisk. Efter en rundtur i den flotte by fortsætter vi med
det mere end 100 år gamle damptog »Rasende Roland« (ca. 10 euro)
ad den smalsporede jernbane til Binz, som er Rügens mest mondæne badeby. Her får vi mulighed for at nyde den charmerende atmosfære med smukt restaurerede villaer og badehoteller, mange butikker og den lange badebro med en imponerende udsigt over byen og
kysten.
Prora: Se det historiske og imponerende feriehotel fra DDR-tiden.
Opført i perioden fra 1936-1939 men blev aldrig taget i brug efter formålet. Det 4 km lange kompleks blev senere benyttet af den sovjetiske hær og DDR’s hær. Der findes et museum/informationscenter om
byggeriet i området. Entré ca. 6 euro.
5. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden tager vi afsked med Rügen
og begynder hjemturen med indkøbspause ved den dansk/tyske
grænse. Vi er hjemme hen på aftenen.

Highlights
• Hotel i centrum
af Sassnitz
• Sejltur langs de
fantastiske kridtklinter
• Besøg Stralsund
• Oplev Putbus
”den hvide by”
• Feriebyen Binz
• Tur med damptoget Rasende
Roland
Rügen Hotel***
Seestr. 1
18546 Sassnitz
Tlf. +49 383 92 53 100

Afrejse:
Ma 14.06.21
Ma 09.08.21
Ma 13.09.21
Ma 18.10.21

Hjemkomst:
Fr 18.06.21
Fr 13.08.21
Fr 17.09.21
Fr 22.10.21

Rügen Hotel er et stort hotel med moderne værelser. Hotellet ligger lige
ved gågaden og havnen, med hyggeligt havnemiljø. Hotellet råder over
bar, restaurant og indendørs svømmebad og sauna. Morgenmaden indtages på 9. etage med en flot panorama udsigt over havneområdet. Alle
værelser har eget bad og toilet.

Dage:
5
5
5
5

Pris:
Enev.:
3.798,- 550,3.798,- 550,3.798,- 550,3.498,-	   0,-

Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning
• 4 x morgenmad
• 4 x aftensmad

• Ny udsigten ved
Kap Arkona
• Se Prora – det
gamle feriehotel
fra DDR-tiden

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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SACHSEN-ANHALT

5 dage

llæg e
i
t
t
Inte værels
ne
for e

Tyskland

© DWI

Highlights
• Lækkert hotel i
rolige omgivelser
• Flot køretur langs
Saalefloden.

Delstaten Sachsen-Anhalt, som ligger lige midt i Tysklands
hjerte, indeholder et ofte overset skattekammer af enestående natur, historie, kunst, kultur og hyggelige byer samt
et overflødighedshorn af seværdigheder. Blandt højdepunkterne finder man domkirken i Naumburg. Elbens
næststørste biflod Saale løber smukt gennem naturen,
hvor man også finder flere kendte vindistrikter. Området
har mange solskinstimer og et mildt klima. En hyggelig og
spændende tur med masser af nye oplevelser. Vi skal bo
på det 4-stjernede familiehotel Atrium Hotel Amadeus ved
Osterfeld - en oase i rolige omgivelser, hvor der er lagt stor
vægt på trivsel og velbehag.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter end opsamling går turen ned gennem
Jylland til Tyskland. Med passende pauser fortsætter vi forbi Hannover til hotellet i Osterfeld. Vi får aftensmad ved ankomsten til
hotellet, og kan hygge os i en af hotellets hyggelige barer inden
sengetid.
Halle: En spændende dag i Halle. Dagen byder på en byrundtur,
så vi kan danne os et indtryk af den sammensatte by. Her finder vi
smukke gamle pladser i den historiske indre by, beton fra DDRtiden, tårne, komponisten Händels fødehjem, pulserende byliv og
meget mere. Der bliver også lidt tid på egen hånd til at besøge
et af byens mange museer, shoppe, spise frokost, opleve bylivet
på en af de mange cafeer eller hvad man nu har lyst til. Et andet
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højdepunkt i Halle er Tysklands ældste chokoladefabrik. Vi oplever
den 200 år gamle chokoladetradition med en rundvisning i Chocolate Museum og Chocolate Factory. Halloren Chokolademuseum
besvarer mange spørgsmål om sød forførelse. Vi lærer noget om
chokoladeverdenen og historien om den ældste chokoladefabrik
i Tyskland (entré og rundvisning inkluderet). Under besøget får
vi kaffe med et stykke kage (inkluderet). Hen på eftermiddagen
vender vi tilbage til hotellet, hvor vi får aftensmad.
Naumburg - Bad Kösen: Vi starter dagen i den lille hyggelige by
Naumburg, som især er kendt for sin katedral. Vi går en lille tur
gennem den middelalderlige bykerne til Katedralen og får tid til en
kop kaffe, inden vi fortsætter til Kurbyen Bad Kösen. Byen ligger ved
floden Saale og er kendt for sit smukke landskab, sin historie og de
helbredende kilder. De historiske saltværker er helt unikke og fremstår som spændende tekniske monumenter. Nogle af dem er stadig
i drift, og i sommer månederne er udendørs indåndinger med en
beriget let tåge af saltvand stadig mulig. Efter en frokostpause i Bad
Kösen fortsætter vi langs Tysklands nordligste vinrute og floden
Saale i et pragtfuldt vinlandskab præget af terrasser, hytter på vinbjergene og rækker af vinstokke til byen Freyburg og Rotkäppchen
Sektkellereien. Under afslappende forhold ser vi, hvordan man
producerer regionens sekt og slutter naturligvis af med at smage
på de boblende dråber. Mæt af mange oplevelser kører vi tilbage til
hotellet hen på eftermiddagen.
Leipzig: En oplevelsesrig udflugt til Leipzig. Byen har en charmerende bymidte med mange seværdigheder - bl.a. Nikolai-kirken

hvorfra der i 1989 udviklede sig en bevægelse, som i løbet af få
måneder bragte DDR-regimet til fald. At en af de mest berygtede
centraler for den forhadte Stasi-tjeneste havde sæde i Leipzig, i
Haus zur runden Ecke (nu museum) var sikkert en af årsagerne
hertil. Men også Altes Rathaus, som regnes for en af de smukkeste
renæssancebygninger i Tyskland samt Mädlerpassage, Auerbachs
Keller, Thomas Kirche med Bach statuen og Barfüssgässchen er et
mindeværdigt besøg værd. Vi bruger formiddagen i byen, har lidt
tid på egen hånd til at indsnuse stemning og måske spise frokost,

Atrium
Hotel Amadeus****
Pretzscher Str 20
06721 Osterfeld im
Burgenlandkreis
Tlf. +49 34 422 30 100

Afrejse:
Ma 03.05.21
Ma 31.05.21
Ma 05.07.21
Ma 16.08.21
Ma 27.09.21
Ma 25.10.21

inden vi først på eftermiddagen vender
tilbage til hotellet i god tid, så vi kan
slappe lidt af inden aftensmaden.

• Europas nordligste vindistrikt
med smukke
vinskråninger

Hjemrejse: Efter morgenmad begynder hjemturen. Vi kører med passende
pauser tilbage til vore hjembyer. Forventet hjemkomst midt på aftenen.

• Historiske vingesus i Leipzig

Familiedrevet hyggeligt 4-stjernet hotel af høj standard. Beliggende i rolige omgivelser. Hotellet har restaurant, bar, gratis WiFi,
elevator og fitnessrum. Hoteller i gruppen af ”Top 500 over de
mest elskede hoteller i Tyskland”. Alle værelser er lækkert indrettet
med bad, toilet, TV mv.

Hjemkomst:
Fr 07.05.21
Fr 04.06.21
Fr 09.07.21
Fr 20.08.21
Fr 01.10.21
Fr 29.10.21

Dage:
5
5
5
5
5
5

Pris:
3.898,3.898,3.898,3.898,3.898,3.898,-

Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning
• 4 x morgenbuffet
• 4 x aftensmad
• Entre og rundvisning på
Halloren Schokoladenfabrik
• 1 x Kaffe m. kage

• Besøg på Tysklands ældste
chokoladefabrik

• Kurbyen Bad
Kösen med de
historiske saltindåndingsanlæg
• Besøg og
smagsprøver
Rotkäppchen
Sektkellereien
• Rundvisning, entre
og smagsprøve på
Rotkäppchen Sekt
• Alle nævnte udflugter
ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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SAUERLAND

SCHWALENBERG

5 dage

Tyskland

Tyskland

Skøn rejse til det smukke Sauerland - et særpræget og dejligt naturområde midt i Tyskland. Her veksler trange dale
med skovklædte bjerge og gamle romantiske bindingsværksbyer. I Tyskland kaldes området for de ”de tusinde
bjerges land”. Det er også her vi finder Berleburg, som vi
naturligvis også skal besøge. Vi bor i Olsberg, en af områdets mange hyggelige byer med 8.000 indbyggere. Her er
gode muligheder for gåture og indkøb i de små butikker
eller besøg på de små hyggelige cafeer.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Når alle er samlet går turen sydpå forbi Hamburg,
og med passende pauser undervejs når vi frem til hotellet. Vi bliver
indkvarteret og mødes senere til middag på hotellet.
2. dag: Westheim Bryggeri - Brilon. Vi kører gennem den
smukke natur til det hyggelige bryggeri Westheimer. Her får vi en
rundvisning og bliver derefter budt på en let frokost inkl. øl fra
Westheimer bryggeriet. Efter frokosten besøger vi de hyggelige by
Brilon. Her finder vi en lille fin gågade med passager og snoede,
historiske sidegader. Ønsker man at shoppe, byder byen også på
et indkøbscenter. Efter gode oplevelser kører vi tilbage til hotellet,
hvor vi skal nyde en god middag inkl. drikkevarer.
3. dag: Kahler Asten – Möhnesee. Vi tager en heldagstur rundt i
det fantastiske landskab i Naturparken Rothaargebirge, som også

Parkhotel Olsberg***
Stehestrasse 23
59939 Olsberg
Tlf. +49 2962 8040

Afrejse:
Ma 14.06.21
On 28.07.21
Ma 20.09.21
Valuta: Euro
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4 dage

Hjemkomst:
Fr 18.06.21
Sø 01.08.21
Fr 24.09.21

kaldes for de ”1000 bjerge”. En 100 km lang rute forbinder bjerge,
dale og søer. Turen byder bl.a. på områdets højeste bjerg Kahler
Asten og det velkendte vintersportssted Winterberg, som ligger
omgivet at Vesttysklands højeste bjerge. Her er der sæson året
rundt, og f.eks. er byens skihopbane i brug hele året. Undervejs er
der også mulighed for en sejltur på søen Möhnesee. Efter flotte
natur oplevelser kører vi tilbage til hotellet, hvor en hyggelig
aftensmad venter os.
4. dag: Bad Berleburg. Efter morgenmaden går turen gennem det
naturskønne område til Ruhrflodens udspring, Ruhrquelle. Efter en
pause her fortsætter vi til Bad Berleburg. Midt i den gamle historiske
by ligger den store park med barokslottet, hvor Prinsesse Benedikte
bor. Vi besøger slottet (entre ca. 10,- euro) hvis det er muligt og slutter af med en gåtur i parken (parken kan være lukket, hvis familien
selv bruger den). Der bliver også tid
til at besøge byen. Efter royale opleHighlights
velser kører vi tilbage til hotellet, hvor
aftensmaden venter os.
• Besøg og rundvisning på Westheim
5. dag: Hjemrejse. Efter morgenmabryggeri
den starter hjemrejsen. Hen på efter• Drikkevarer    	
middagen når vi til den dansk/tyske
til middagen
grænse, hvor vi holder en pause.
inkluderet
Turen afsluttes op gennem Jylland
• Besøg i
efter dejlige dage i Sauerland - en af
Winterberg
Tysklands smukkeste egne.
• Sejltur på
Möhnesee

Dejligt hotel beliggende i byens kurpark, få minutters gang fra
centrum. Hotellet har elevator, swimmingpool, sauna, boblebad,
restaurant og bar. Alle værelser har balkon, eget bad og toilet, tv
og hårtørrer.

Dage:
5
5
5

Pris:
3.998,3.998,3.998,-

Enev.
450,450,450,-

Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning
• 4 x morgenmad
• 4 x aftensmad inkl. øl, vin eller
vand
• Besøg og rundvisning på
Westheim Bryggeri

• Besøg i Berleburg
og omkring slottet
• Hotel beliggende i
hyggelig park tæt
på centrum
• Let frokost og 2 drikkevarer på Westheim Bryggeri
• Sejltur på Möhnesee
• Alle nævnte udflugter
ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Schwalenberg er en smuk og idyllisk lille bindingsværksby.
Allerede når man kører ind gennem byen ad de bumpende
brosten mod hotellet, betages man af de smukke, gamle og
velholdte bindingsværkshuse. Byen var traditionelt et tilholdssted for kunstmalere, og kunsten lever da også stadig i
de gamle huse. Her findes flere små gallerier, og malere kommer stadig på besøg for at arbejde med deres kunst. Omegnen byder på et væld af seværdigheder, og åbent landskab
med grønne marker og enge, store skove og moser.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Vi kører med passende pauser til vi når hotellet
i Schwalenberg. Vi bliver indkvarteret og får aftensmad på hotellet. Aftenen kan vi nyde i hotellets hyggelige Bierstube eller måske
spadsere en tur i byen.
2. dag: Hameln - Hermanns Denkmal - Externsteine. Efter morgenmaden tager vi på en udflugt til den spændende by Hameln,
som er blevet kendt for sin fløjtespillende rottefænger. Husene
i byen er velrestaurerede, blomsterprydede bindingsværkshuse
blandet med enkelte stenhuse. Vi skal se Rottefængerhuset, Bryl-

Hotel Schwalenberger
Malkasten***
Neu Torstrasse 1
32816 Schwalenberg
Tlf +49 528 49 8060

Afrejse:
Ma 17.05.21
Ma 14.06.21
Ma 12.07.21
Ma 09.08.21
Ma 06.09.21
Ma 27.09.21

Hjemkomst:
To 20.05.21
To 17.06.21
To 15.07.21
To 12.08.21
To 09.09.21
To 30.09.21

llæg e
i
t
t
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lupshuset og Rottefængerbrønden. Herfra kører vi gennem det
smukke landskab og Teutoburger Wald til udsigtspunktet Hermanns
Denkmal - et 54 m højt monument, som symboliserer Tysklands
enhed. Senere tager vi til naturfænomenet Externsteine, som består
af fritstående klippesøjler, der i middelalderen var et kristent valfartssted. Der bliver mulighed for at gå en rundtur i Schwalenberg med
nattevægter.
3. dag: Høxter - Weserfloden. Efter
morgenmaden besøger vi byen Høxter.
Der kan vi bl.a. se Benediktinerklosteret
Corvey med den smukke Klosterkirke.
Derefter kører vi langs floden Weser til
Karlshafen, hvorfra man kan sejle en tur
på Weserfloden (pris ca.18 euro).
4. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden kører vi hjemover mod den dansk/
tyske grænse. Efter en lille indkøbspause kører vi op gennem Jylland og
regner med at være ved vore hjembyer
først på aftenen.

Hotellet ligger midt i den idylliske by Schwalenberg. Et hyggeligt hotel
med en behagelig og uformel atmosfære, ideelt til nogle fredelige dage
med afslapning og gode oplevelser. Hotellet har en fortræffelig restaurant og en hyggelig Bierstube. Alle værelser har eget bad og toilet.

Dage:
4
4
4
4
4
4

Pris:
2.798,2.798,2.798,2.798,2.798,2.798,-

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• 1 x grillaften
• Velkomstdrink

Highlights
• Oplev rottefængerbyen Hamlen
• Monumentet Hermanns Denkmal
• Naturfænomenet
Externsteine
• Sejltur på
Weserfloden
• Danseaften på
hotellet
• Rundtur i Schwalenberg med nattevægter
• Intet tillæg for
eneværelse
• Hyggeligt og personligt hotel

• Danseaften
• Tur med nattevægter
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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SCHWARZWALD

7 dage

Tyskland

Highlights
• Fantastiske naturoplevelser i de
sydtyske bjerge

Schwarzwald, hvis kontrastrige landskaber hører til de
mest kendte og afholdte tyske landskaber, er kendt i hele
verden. Her er smukke, afvekslende og maleriske klippepartier. Denne rejse giver os god tid til at nyde hotellet og
dets faciliteter, samt naturligvis opleve nogle af Schwarzwalds største seværdigheder. Vi bor tæt på Alsace i Frankrig og kører derfor også en heldagstur til Frankrig.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter opsamling kører vi med passende pauser
ned gennem Tyskland forbi Hamburg og Hannover, til vi når overnatningshotellet i Midttyskland. Vi får aftensmad ved ankomsten.
2. dag: Strasbourg. Efter morgenmad går turen videre ned gennem
Tyskland, vi krydser grænsen til Frankrig og kører til Strasbourg, hvor
vi holder en længere pause. Vi går en tur gennem den charmerende
gamle bydel med bindværkshuse, Petit France, butikker, cafeer mv.
før vi slutter ved den imponerende Domkirke midt på byens torv.
Hen på eftermiddagen kører vi mod hotellet i Schwarzwald.
Wolfach - Zell am Hammersbach: Vi starter med at køre til Wolfach, som har et rigtigt flot glasværk. Her vil der bl.a. blive lejlighed
til at se en glaspuster arbejde. Her er ligeledes en butik med et
stort udvalg af glas. Efter nogen tid her kører vi videre til Zell am
Hammersbach. Byen stammer fra middelalderen. Her skal vi bl.a. se
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byens vartegn, nemlig Storketårnet, fra tårnet har man en storslået
udsigt over byen og landskabet. Det vil også være noget tid på
egen hånd til at nyde byen.
Freiburg - Triberg: Vi kører en heldagstur via Haslach og Waldkirch til den smukke og gamle universitetsby Freiburg, også kaldet
Schwarzwalds hovedstad. Vi får lejlighed til at besøge byens
imponerende domkirke. Vi skal også have tid på egen hånd til at
nyde byen. Vi fortsætter turen via den smukke dal, Höllental, videre
til Furtwangen, der er kendt for sin fremstilling af kukure. Her findes
Tysklands største ur museum. Herfra kører vi til Triberg, hvor vi gør
et ophold for at se Tysklands højeste vandfald. Vi slutter af med at
beundre verdens største kukur ved Schonachbach. For de som har
lyst, er her også en stor butik med et rigt udvalg af kukurer i alle
udformninger og størrelser.
Vogtsbauernhof: I landsbyen Gutach ligger Frilandsmuseet Vogtsbauernhof. Her kan man se de typiske gamle Schwarzwald gårde,
som stadig ses i landskabet. Vogtsbauernhof er opkaldt efter den
ældste gård i Schwarzwald, som er fra 1570. Denne kan bl.a. ses i
museet, sammen med andre gamle huse. Bygninger, inventar og
redskaber giver et godt indtryk af livet i Schwarzwald. Efter besøget
her kører vi en rundtur i de smukke Schwarzwald bjerge, så vi får et
indtryk af den imponerende natur.

Frankrig. Vi passerer Rhinen for at besøge det kendte vinområde,
Alsace. Vi kører et stykke på den smukke vinrute. Undervejs besøger
vi nogle af de mange interessante seværdigheder Alsace byder på.
Vi besøger også vinrutens hovedstad, Colmar. Vi går en tur gennem
den gamle bydel, med de mange gamle bindingsværkshuse, hyggelige torve, smalle gader og kanaler. Hvis vejret tillader det, stopper
vi også ved Haut-Koenigsbourg, derfra har man en fantastisk udsigt
over Alsace, de uendelige vinmarker og Vogeser bjergene. Vi passerer igen Rhinen før vi kommer tilbage til hotellet i Schwarzwald.
6. dag: Heidelberg. Vi starter lige efter morgenmaden. Vi kører til

Hotel Badischer Hof****
Dörfle 20
77781 Biberach-Prinzbach
Tlf.: +49 7835 63 60

Afrejse:
Hjemkomst: Dage. Pris:
Enev.:
Lø 12.06.21 Fr 18.06.21 7
5.498,- 450,Lø 03.07.21 Fr 09.07.21 7
5.498,- 450,Valuta: Euro

Heidelberg, hvor vi holder en pause
for at se den gamle bydel. Derefter
fortsætter vi til overnatningshotellet
i Midttyskland. Vi får aftensmad ved
ankomsten til hotellet.
7. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden fortsætter vi det sidste stykke til
Danmark, forventet hjemkomst først
på aftenen.

Et hyggeligt 4-stjernet hotel med restaurant og god
betjening, som er med til at gøre opholdet rart og
behageligt. Hotellet har elevator, keglebane, swimming pool, sauna, fitness rum, restaurant, bar mv.
Alle værelser har eget bad og toilet samt TV.

Prisen inkluderer:
• 6 x overnatning
• 6 x morgenmad
• 6 x aftensmad
• Velkomstdrink

• Tysklands højeste
vandfald
• Heldagstur langs
vinruten i Alsace
og besøg i Colmar
• Strasbourg med
bydelen Petit
France
• Se Tysklands
største kuk-ur
• Oplev den oprindelig kultur i
Schwarzwald på
Vogtsbauernhof
• 4-stjernet luksus
hotel med mange
faciliteter

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Alsace - Vinruten - Colmar: Vi kører en heldagstur til Alsace i
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STEIGERWALD – FRANKEN

WISMAR – HYGGETUR

5 dage

Tyskland

3 dage
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Tyskland

© Hansestadt Wismar, H.Volster

Spændende tur til naturparken Steigerwald i Franken i Sydtyskland. Vi bor på det dejlige og hyggelige Landhotel Geiselwind i byen med samme navn. Området Franken ligger
i den nordligste del af Bayern i Sydtyskland. Her er utroligt
smukt og varieret med f.eks. skov, søer, bjerge og åbne vidder. Her er også de flotte vinmarker, hvorfra der produceres
den dejlige Frankenvin, som hældes på de berømte ”Bocksbeutel”- de karakteristiske buttede vinflasker. I området er
der også et utal af små bryggerier. Her er en verden af muligheder for at komme væk fra det hele og slappe af, hygge
sig og se helt nye steder.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til vi når hotellet i Geiselwind, som ligger midt i Steigerwald. Vi
bliver indkvarteret og får sen aftensmad.
Bamberg – Ølbryggeri: Efter morgenmaden tager vi på en heldagstur til den gamle barokby Bamberg, som ligger smukt ved Mainfloden
– også kendt som Tysklands bryggeri by. I den hyggelige bymidte, der
kom uskadt gennem 2. Verdenskrigs ødelæggelser, kan man beundre
rådhuset, der er bygget på en bro over floden. Her kan vi bl.a. også se
Domkirken og Rosenhaven. Vi kører igennem det smukke landskab og
får lejlighed til at besøge et af de utallige bryggerier og få en lille prøvesmagning på de berømte øl fra området. Aftensmad på hotellet.

Prichsenstadt – Vinsmagning: Vi tager på udflugt til middelalderbyen Prichsenstadt og ser lidt på byen, før vi fortsætter ud i de berømte frankiske vinmarker. Vi besøger en vinbonde, hvor vi får en
rundvisning og smager på nogle af de berømte Frankenvine. Slutteligt skal vi også på en dejlig sejltur på floden Main. Aftenen byder på
middag på hotellet.
Rothenburg ob der Tauber: Efter morgenmaden kører vi til den
berømte by Rothenburg ob der Tauber. En heldagstur til byen, der
er omgivet af velbevarede bymure med massive tårne og ligger
højt over Tauberdalen. Byen er bl.a. kendt som hjemsted for firmaet Käthe Wohlfahrts juleverden. I deres julelandsby kan man hele
året rundt finde flot julepynt. Derudover finder man overalt i byen i
de snævre gyder små butikker, som sælger kunsthåndværk og souvenirs. Ofte kan man se, hvordan håndværkerne udøver deres fag.
Mange års fattigdom har været Rothenburgs held. Derved undgik
byen en bekostelig modernisering og har dermed mange smukke
og gamle huse og ikke mindst den velbevarede bymur. Aftensmad
på hotellet.
5.dag: Hjemrejse: Efter morgenmaden kører vi hjemover mod den
dansk/tyske grænse. Efter en lille indkøbspause kører vi op gennem Jylland og regner med at være ved vore
hjembyer sidst på aftenen.

Highlights
• Vinsmagning af
Franken vin
• Besøg i Bamberg

En rigtig hyggelig tur til de, som gerne vil opleve om dagen
samt hygge og danse om aftenen. På denne tur bor vi i rolige omgivelser i udkanten af Wismar. Der bliver besøg i Wismar, Schwerin og Lübeck, som er tre meget hyggelige byer i det nordlige Tyskland. Hver by er unik, og i den gamle
Hansestad Wismar skal vi se byens varetegn - det 80 meter
høje tårn på Mariekirken. I Schwerin skal vi se det smukke
slot, hvor Dronning Alexandrine blev født - og i Lübeck den
karakteristiske byport. Hver aften serveres der lækker buffet på hotellet med fri drikkevarer, og så er der ellers lagt
op til et par festlige aftener med musik og dans.

PROGRAM:
1. dag: Schwerin. Efter endt opsamling kører vi med passende
pauser gennem Jylland og Tyskland til vi når Schwerin, som er hovedstaden i delstaten Mecklenburg. Her ligger bl.a. Schwerin Slot
på en ø i Schwerin-søen. På slottet blev dronning Alexandrine født.
og slottets historie går mere end 1300 år tilbage. Selve byen har en
skøn bymidte med mange gamle huse og et fint torv. Efter en byrundtur i Schwerin kører vi til hotellet, hvor der vil være tid til hygge
og afslapning, inden vi om aftenen mødes i hotellets restaurant til
en velkomstdrink. Herefter skal vi nyde en lækker middag inkl. drikkevarer efterfulgt af en festlig aften med musik og dans.

2. dag: Wismar. Efter morgenmaden tager vi på en byrundtur i Wismar. Vi ser byen med den hyggelige markedsplads og havneområdet. Vi tager på en havnerundfart og nyder udsigten over Wismar
fra vandsiden. Vi sejler bl.a. forbi træterminalen, den længste mole i
Mecklenburg, den største dok-hal i Europa og det gamle skibsværft.
Der vil også være tid på egen hånd til at udforske byen, inden vi kører tilbage til hotellet om eftermiddagen. På hotellet kan man slappe af og nyde omgivelserne eller benytte sig af hotellets pool og
sauna, hvis man har lyst til det. Om aftenen kan vi igen se frem til en
festlig aften med god mad, musik og dans.
3. dag: Lübeck. Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører til
Lübeck. Vi går en byrundtur sammen med rejselederen, og efterfølgende vil der være lidt tid på egen hånd til at nyde byen, hvor man
kan se seværdigheder som bl.a. Domkirken, Mariakirken og butikken Niederegger, der sælger det kendte Lübecker marcipan. Der er mulighed for at gå en tur langs Travefloden
Highlights
og se på de gamle pakhuse, som er
• 4-stjernet hotel
smukt renoveret eller måske købe en
med pool og
forfriskning på en af byens cafeer og
sauna
restauranter. Herefter går turen hjemad med en pause ved grænsen, inden
• Musik og dans
begge aftener på
vi fortsætter til vores hjembyer.
hotellet

• Ølsmagning
Landhotel Geiselwind****
Friedrichstr. 10
D-96160 Geiselwind
Tlf. +49 9556 92 22 50

Afrejse:
Sø 30.05.21
Ma 26.07.21
Ma 30.08.21
Ma 20.09.21
Valuta: Euro
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Hjemkomst:
To 03.06.21
Fr 30.07.21
Fr 03.09.21
Fr 24.09.21

Et hyggeligt 4-stjernet hotel med en fin restaurant og
hyggelig bar. Alle værelser har bad og wc. Hotellet ligger
i meget idylliske og rolige omgivelser. Her er gode muligheder for vandreturer i den skønne natur. Alle værelser
har eget bad og toilet og tv.

Dage:
5
5
5
5

Pris:
4.098,4.198,4.198,4.198,-

Enev.:
600,600,600,600,-

Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning
• 4 x morgenmadsbuffet
• 4 x 3-retters menu
• Besøg på bryggeri og ølsmagning
• Sejltur på Main

• Sejltur på Main
floden
• Besøg i
romantiske
Rothenburg ob
der Tauber

• Vinsmagning
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

• Fri drikkevarer
18.00-01.00
Wyndham Garden Wismar ****
Bellevue 15
23968 Gägelow
Tlf: +49 3841 660 0

Afrejse:
Fr 16.04.21
Valuta: Euro

Hjemkomst:
Sø18.04.21

Dejligt 4-stjernede hotel, beliggende i rolige omgivelser i
udkanten af Wismar. Hotellet har egen bar og restaurant
samt indendørs spa-område, med pool og sauna. Alle
værelserne er med eget bad og toilet, TV og gratis WiFi.

Dage: Pris:
3
2.798,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 1 x velkomstdrink
• 2 x middagsbuffet
• 2 x all-inklusive drikkevarer fra
18.00 - 01.00

• Havnerundfart i
Wismar
• Besøg i Wismar,
Schwerin og
Lübeck

• 2 x dans/musik på hotellet
• 1 x havnerundfart i Wismar
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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WISMAR, SCHWERIN & LÜBECK

3 dage

GRUPPEREJSER

Tyskland

© Hansestadt Wismar, H.Volster

© Hansestadt Wismar, H.Volster

Den gamle Hansestad Wismar er ca 700 år gammel og har
mange bevarede historiske bygninger. De fleste seværdigheder ligger omkring Marktplatz, hvor man især bemærker
”Alter Schwede” et gotisk borgerhus fra 1380, der nu er indrettet som restaurant. Wismars vartegn er det 80 meter høje
tårn på Marienkirche. Vi bor ganske tæt på Marktplatz, hvor
der er mulighed for at gå ture i det centrale af byen og ned
på havneområdet. Rejsen byder også på spændende oplevelser i bl.a. Schwerin, hvor Dronning Alexandrine - senere
gift med Christian X - blev født samt den hyggelige by Lübeck med den karakteristiske byport.

PROGRAM:
1. dag: Wismar. Efter endt opsamling holder vi en pause for at nyde
en kop kaffe og et rundstykke. V kører ned gennem Danmark og videre ind i Tyskland. Vi er i Wismar i god tid, således vi kan nyde byen med
den hyggelige markedsplads og havneområde, før vi bliver indkvarteret på hotellet. Rejselederen giver en introduktion til byen. Byen ligger
smukt ved den tyske østersøkyst og er på listen over Verdens Kulturarv. Her bor ca. 50.000 indbyggere. Vi får aftensmad på hotellet og kan
nyde aftenen på hotellet ved den hyggelige bar ”WisBar” eller gå en lille tur i de smukke omgivelser. Her er også en dejlig udendørs terrasse.
Wyndham
Garden Wismar****
Bellevue 15, Wismar-Gâgelow
23968 Wismar
Tlf.: +49 38416600

Afrejse:
Sø 30.05.21
Ma 28.06.21
Ma 02.08.21
Ma 13.09.21

Hjemkomst:
Ti 01.06.21
On 30.06.21
On 04.08.21
On 15.09.21

2. dag: Schwerin. Efter en dejlig morgenbuffet kører vi en tur igennem det smukke område til Schwerin, som er hovedstaden i delstaten Mecklenburg. Her ligger Schwerin Slot på en ø i Schwerin-søen.
Her blev dronning Alexandrine født. Slottets historie går mere end
1300 år tilbage. Selve byen har en skøn bymidte med mange gamle
huse og et fint torv. Der bliver mulighed for at opleve byen og spise
frokost på egen hånd inden vi tager tilbage til Wismar. Der vil være
lidt tid i byen, inden vi igen spiser aftensmad på hotellet.
3. dag: Lübeck. Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører til
Lübeck. Vi får en lille byrundtur sammen med rejselederen, før vi får
tid på egen hånd til at nyde byen med de mange seværdigheder,
bl.a. Domkirken, Mariakirken og Niederegger, der sælger det kendte
Lübecker marcipan. Der er mulighed for at gå tur langs Travefloden
og se på de gamle pakhuse, som er
smukt renoveret eller måske købe en
Highlights
forfriskning på en af de mange cafe• 4-stjernet hotel i
er og restauranter, der er i byen. Herdejlige omgivelser
efter går turen hjemad med en pause ved grænsen, inden vi fortsætter
• Kort rejsetid
til vore hjembyer.
til store
seværdigheder
• Nyd Wismars
smukke centrum

Et hyggeligt 4-stjernet hotel med en dejlig restaurant og hyggelig bar med rigt udvalg. Hotellet ligger i meget idylliske og
rolige omgivelser, hvor der er gode muligheder for afslapning
og hygge efter dagens oplevelser. F.eks. på den udendørs
terrasse eller i den indendørs pool og sauna. Alle værelser har
eget bad, toilet, tv, radio, telefon og hårtørre.

Dage:
3
3
3
3

Pris:
2.198,2.298,2.298,2.298,-

Enev.:
250,250,250,250,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad

• Oplev Schwerin
og Schwerin Slot
• Tur til den gamle
og interessante by
Lübeck

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Hos Hanstholm Rejser tilbyder vi også at lave grupperejser
i både ind- og udland. Det kan være alt fra en mindre endagstur i nærområdet til 10 dage i Sydfrankrig. Intet er for
småt eller stort. Kontakt os med jeres ønsker og ideer, og
sammen arbejder vividere derfra.

plejning, program med og uden rejseleder, entrebilletter,
koncertbilletter og meget mere. Vi arbejder med mange
forskellige grupper både store og små. Blandt vores kunder er erhvervskunder, ældresager, skoler, sportsklubber
og foreninger.

Vi har stor erfaring med individuelle grupperejser og hjælper gerne med at skræddersy og sammensætte en rejse
helt efter jeres behov, ønsker og budget. Vi tilbyder at arrangere hele eller dele af jeres rejse f.eks. overnatning, for-

Er I en mindre gruppe, som er interesseret i en af vore rejser i kataloget, så kontakt os, og forhør nærmere omkring
betingelser for grupperabat.

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

Valuta: Euro
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BUDAPEST

8 dage

Ungarn

Gå ikke glip af denne skønne og spændende rejse til Budapest. Byen, der deles af Donau floden med bydelen Buda på
den ene side og Pest på den anden side. Byen har en af verdens smukkeste beliggenheder og rummer et utal af historiske og kulturelle skatte. Budapest er en smuk og levende
by med mange indkøbsmuligheder og mulighed for at besøge byens traditionsrige cafeer og restauranter.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser, til vi når overnatningshotellet i Tyskland. Vi får aftensmad ved
ankomsten.
2. dag: Ungarn. Efter morgenmaden fortsætter vi turen mod Ungarn. Vi kører det sidste stykke gennem Tyskland, fortsætter tværs
gennem Østrig og når grænsen til Ungarn sidst på eftermiddagen.
Vi forventer at være fremme ved hotellet først på aftenen. Vi får aftensmad på hotellet.
3. dag: Pest. I dag skal vi ud og opleve Budapest og starter med
”Pest” siden, med forretningskvarteret, Heltepladsen, Andrassy avenuen og endelig skal vi ind og se den gigantiske Parlamentsbygning, som er den tredje største i Europa. At se Parlamentsbygningen indefra er en helt speciel oplevelse. Store lysekroner, skulpturer og smukke loftmalerier pryder de store sale. Beundringsværdigt kunsthåndværk ned til de mindste detaljer. Eftermiddagen er
til fri disposition til at udforske denne del af byen, se på butikker eller slappe af på en af de mange hyggelige cafeer/barer. Om aftenen
skal vi opleve en stemningsfuld ungarsk Folklore aften. Her vil vi få
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Highlights
serveret ungarsk mad og drikkevarer, mens der vil være underholdning i form af sigøjnermusik og folkedans. Vi er tilbage ved hotellet
igen sidst på aftenen.
4. dag: Buda. I dag skal vi opleve den anden side af Budapest, ”Buda” siden. Vi tager op på det høje Gellert-bjerg med flot udsigt over
Budapest. Man kan se alt lige fra den grønne dyne af træer, der
skjuler Buda-bjergene og borghøjen til det imponerende kongeslot, Fiskebastionen og Matthias Kirken. Vi ser Donaus smukke broer, Pest-siden med parlamentet og dets mange tårne, de brede
boulevarder med palæagtige huse, den stilfulde helteplads og byparken, der huser cirkus, drømmeslotte og tyrkiske bade. Vi går en
tur i den gamle bydel, hvor vi ser slotsområdet, Matthias Kirken og
fiskebastionen (entré ca. 6.100 HUF). Også her vil der være tid på
egen hånd, inden vi kører tilbage til hotellet.
5. dag: Gellert – Aftensejltur. I dag vil man have det meste af dagen på egen hånd til at foretage sig lige det, man har lyst til. Der vil
bl.a. være mulighed for at besøge det kendte Gellert bad (entré ca.
6.600 HUF). Er man nysgerrig efter bare at se stedet, kan man købe
sig til et 10 min. besøg (ca. 2.200 HUF). For de, som ikke ønsker en
tur i badet, er der mulighed for at besøge den centrale markedshal
eller den store gågade Váci utca, som er beliggende i samme område. Senere på dagen mødes vi alle igen til en aftensejltur på Donau.
Undervejs nyder vi en dejlig middag ombord. En skøn sejltur hvor
vi oplever den smukke by med sine 8 broer over Donau og kendte
bygninger, som alle er oplyste. En helt igennem fantastisk måde at
opleve Budapest på.

en spændende tur til Donauknæet. Her slår floden et knæk sydpå,
og vi finder et af Europas flotteste flodlandskaber. Vi holder en længere pause i Ungarns gamle hovedstad Esztergom. Her er det muligt at besøge landets største og yderst imponerende domkirke
(entré ca. 900 HUF, og hvis man vil se krypten 300 HUF ekstra). For,
de som ønsker det, vil det også være muligt at besøge det kendte Margit Kovács keramikmuseum, hvor man kan opleve en større
udstilling af hendes fascinerende kunst. Kovács blev kendt verden
over for hendes stemningsfyldte håndværk og vandt flere store internationale priser (entré ca. 1.700 HUF). Vi er tilbage ved hotellet
sidste på eftermiddagen, hvor der vil være lidt tid til afslapning, inden middag på hotellet.

ren nu hjemover. Vi sætter kursen
mod overnatningshotellet i Tyskland, hvor vi ankommer først på aftenen og spiser aftensmad.
8. dag: Hjemkomst. Efter morgenmaden fortsætter vi hjemrejsen gennem Tyskland. Vi gør stop
ved den dansk/tyske grænse, hvor
der vil være mulighed for grænsehandel. Vi forventer at være i vores
hjembyer hen på aftenen.

7. dag: Hjemrejse. Efter nogle dejlige oplevelser i Ungarn går tuIbis Styles Center ***
Rakoczi ut 58
H-1074, Budapest
Tlf: +36 1462810

Afrejse:
Lø 22.05.21
Lø 03.07.21
Lø 28.08.21

Hjemkomst:
Lø 29.05.21
Lø 10.07.21
Lø 04.09.21

3-stjernet hotel, perfekt beliggende på Pestsiden i det centrale
Budapest med mange seværdigheder, butikker, restauranter
m.m. i tæt gåafstand til hotellet. Hotellet har døgnåben reception, hyggelig bar samt egen restaurant. Værelserne er alle med
eget bad og toilet, aircondition og gratis adgang til WI-FI.

Dage:
8
8
8

Pris:
6.598,6.598,6.598,-

Enev.:
1.800,1.800,1.800,-

Valuta: Euro til ud og hjemrejse. HUF i Ungarn

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 5 x overnatning i Budapest
• 7 x morgenmad
• 5 x aftensmad
• Folklore aften med 3-retters middag, drikkevarer og underholdning

• Centralt beliggende hotel
• Folkloreaften
• Oplev Parlamentsbygningen
• Aftensejltur
på Donau med
middag
• Donauknæet
• Oplev Ungarns
gamle hovedstad Esztergom
• Byrundtur i både
”Buda” og ”Pest”
• Tid på egen
hånd i den
smukke storby

• Aftenssejltur på Donau inkl.
middags buffet
• Entre til Parlamentsbygningen
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

6. dag: Donauknæet – Esztergom. Efter morgenmaden kører vi
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ABTENAU

9 dage

Østrig

Highlights

Abtenau er en charmerende og hyggelig by med ca. 6000
indbyggere og en beliggenhed på 712 meters højde. Byen
ligger i det smukke Salzburgerland, tæt på Salzkammergut,
som er et af Østrigs naturskønne søområder med over 40
dybblå søer og mange prægtige bjerge. Ikke uden grund
har området et hav af stamgæster, som vender tilbage
gang på gang. Vi bor midt i byen på det super dejlige
luksus Hotel Moisl, som ligger lige ud til et hyggeligt torv,
butikker og cafeer.

PROGRAM:
1. dag: Efter opsamling fortsætter vi ned gennem Jylland. Efter en
kort pause ved grænsen fortsætter vi videre gennem Tyskland med
passende pauser, til vi når overnatningshotellet i Midttyskland. Vi
bliver indkvarteret og spiser aftensmad på hotellet.
2. dag: Efter morgenmaden går turen videre gennem det sydlige
Tyskland, gennem det smukke Bayern og snart dukker Alperne op,
ned forbi Salzburg til Abtenau. Ved ankomsten til hotellet bliver vi
indkvarteret og får aftensmad.
Wolfgang – Wolfgangsee: Vi kører en fantastisk heldagstur til
området omkring Wolfgangsee. Vi kører ad smukke veje til Wolfgangsee og byen St. Wolfgang, hvor »Sommer i Tyrol« blev opført
på hotel »Den hvide Hest«. Her bliver der mulighed for at nyde den
skønne by, evt. sidde på en cafe tæt på søen. Der bliver også mulighed for at få en hel speciel og fantastisk oplevelse ved at tage med
Schafbergbanen (pris ca. 35 euro), den 100 år gamle dampdrevet
tandhjulsbane op til den smukkeste udsigt på Schafberg, i 1732
meters højde.
Salzburg: Vi kører direkte til Salzburg, en af Europas smukkeste
storbyer med borgen Hohen Salzburg knejsende højt over byen. Vi
går en rundtur i byens hyggelige centrum med Mozarts fødehjem,
Domkirken og Getreidegasse med de mange smedejerns skilte. Vi
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• Schafberg
banen – 100 år
gammelt dampdrevet tandhjulsbane

har god tid på egen hånd til at se lige det, vi har lyst til - evt. nyde
en kop kaffe med en af de berømte østriske kager på en af de
mange cafeer. Herfra går turen videre til Hellbrunn, ærkebispens
berømte vandslot (entre ca. 13 euro).

• Sommer i Tyrol
ved Wolfgangsee
• Besøg i Mozarts
fødeby Salzburg

Bjerge og søer: Vi besøger den smukke by St. Gilgen, som benævnes som Mozarts by, på trods af at Mozart aldrig har været her.
Hans mor er født i St. Gilgen og hans bedstefar arbejdede i byen
og senere flyttede hans søster Nanner til byen. Vi kigger nærmere
på byen og får også mulighed for at sejle en rundtur på Wolfgangsee omgivet af de høje, smukke bjerge. For de som har lyst er der
mulighed for at tage med Zwölferhornbanen op i en højde af 1521
meter, hvor der er en fantastisk udsigt over St. Gilgen og Wolfgangsee. (Ca. 25,- euro)
Hallstadt – Benhuset: Vi kører til byen og søen Hallstadt. Byen er
bygget op ad bjergene som heromkring når op i en højde af 3000
meter. Vi får lejlighed til at besøge det berømte benhus, som har
eksisteret siden det 12. århundrede. Her ligger 1200 kranier, hvor de
fleste er flot dekoreret (entre ca. 5,- Euro). Vi har tid i byen til at nyde
den flotte udsigt over søen og evt. side ved søbredden og nyde en
forfriskning.
Fridag: Vi skal have tid til at nyde byen, måske på en tur med
svævebanen op på et lille bjerg med udsigt over byen, hotellets
wellness, indendørs pool, sauna, afslapnings rum og evt. massage.
Her er også en dejlig have med solsenge.
8. dag: Efter hotellets righoldige morgenbuffet forlader vi Abtenau
for denne gang. Vi kører turen gennem Østrig til Midttyskland, hvor
vi skal overnatte og have aftensmad.
9. dag: Efter morgenmaden kører vi hjemover mod den dansk/
tyske grænse. Efter en indkøbspause kører vi op gennem Jylland og
regner med at være ved vore hjembyer hen på aftenen.

• Zwölferhorn
banen med et
af de skønneste
udsigtspunkter i
Salzkammergut
• Benhuset med
1200 kranier
• Gallamiddag
på hotellet med
musik
• Danseaften på
hotellet
Genuss & Vitalhotel Moisl****
Markt 26
5441 Abtenau
Tlf.: +43 6243 22320

Afrejse:
Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Lø 10.07.21 Sø 18.07.21 9
6.998,- 800,Lø 31.07.21 Sø 08.08.21 9
6.998,- 800,Valuta: Euro

Hyggeligt og romantisk luksus hotel, beliggende midt i byen Abtenau. Her er indendørs swimmingpool med en fantastisk solterrasse og en have med solvogne. På hotellet er der mulighed for wellness og forskellige bade, sauna og afslapningsrum. Desuden er der
en dejlig restaurant, gode opholdsrum og en hyggelig bar. Aftensmaden består af flere retter med frisk salatbar og valgmenu. Alle
værelser har bad, toilet, tv, hårtørre og balkon.

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 6 x overnatning i Abtenau
• 8 x morgenbuffet
• 7 x aftensmad
• 1 x gallamiddag
• Velkomstdrink

• Luksus hotel
i centrum af
Abtenau
• Mulighed for
wellness på
hotellet

• Dampbad, sauna og wellness på
hotellet
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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ALMABTRIEB – TYROL

7 dage

Østrig

© TVB Stubai Tyrol

© TVB Stubai Tyrol

© Die Grubertaler

og partymusik. Et meget efterspurgt band på scenen som har ry for
god underholdning.

© TV Stubaital

© TVB Stubai Tyrol

Almabtrieb er en årlig tilbagevendende begivenhed i Alperne. Sommeren igennem går køerne på græsgange, Almen, højt oppe i bjergene. Sidst på sommeren hentes kvæget ned fra bjergene til stalde i dalen. Kvægene drives ofte samlet ned og bliver herefter sorteret i dalen, hvor hvert
dyr returneres til dets rette ejer. Mange steder er dette en
stor offentlig festival, hvor kvægdrevet med bl.a. pyntede
kvæg går side om side ned i dalen til fest, dans og musik.
Boder med salg af forskellige varer, fest og musik hører til.
Tag med til Østrig og oplev denne østrigske tradition. Helt
sikkert en spændende og anderledes tur i det skønneste
område i Tyrol.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende
pauser til vi når overnatningshotellet i Midttyskland, hvor vi bliver
indkvarteret og får aftensmad.
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2. dag: Efter morgenmaden fortsætter vi rejsen mod Østrig igennem det smukke Sydtyskland. Vi når hotellet i Tyrol sidst på eftermiddagen, hvor vi bliver tildelt værelser og får aftensmad.
Gletscher-tur: Vi bor i den smukke Stubai-dal midt i Alperne.
Efter morgenmaden tager vi på tur ind i bunden af den 35 km
lange Stubaier dal. Her kan vi tage gondolen op til Stubaiergletscheren (ca. 25 euro), hvor vi finder en fantastisk panoramaudsigt over de kæmpemæssige bjerge. Først på eftermiddagen er vi
tilbage i byen Fulpmes, hvor vi bor. Her skal vi til koncert med den
kendte musikgruppe ”Die Grubertaler”. Selve koncerten foregår
i en hyggelige pavillon, hvor man også kan købe mad og drikkevarer. Først på aftenen er koncerten færdig, og vi kører tilbage til
hotellet.
Die Grubertaler: De tre brødre Florian, Michael, Reinhard Klingenschmidt er unge flodblodsmusikere fra det idylliske tyrolske Volderberg. De er meget succesrige med deres blanding af folkemusik

Almabtrieb: I dag skal vi opleve turens højdepunkt – nemlig
Almabtreib - ”kofesten”. Vi starter lige efter morgenmaden, hvor
vi tager med gondolbanen op til midterstationen Schlick i 2000
meters højde. Her kan vi se de smukt pyntede køer. Kl. 12.00 begynder festen i bymidten af Fulpmes med over 100 pyntede køer.
Her er dejlig musik og gruppen ”Lustigen Schilehrer” spiller for os
i pavillonen. I bymidten er der et typisk marked med lokale varer.
Hen på eftermiddagen tager vi tilbage til hotellet for at slappe af før
middagen.
Zillertal - Mayerhofen: Efter morgenmaden kører vi en smuk tur
til Zillertal, en af de smukkeste dale i Østrig. Vi nyder turen gennem
dalen og holder pauser undervejs. Vi kører ind til enden af dalen

Hotel Alphof***
Herrengasse 7
6166 Fulpmes
+43 5225 63163

Afrejse:
Ti 07.09.21
Valuta: Euro

Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Ma 13.09.21 7
5.298,- 600,-

til Mayerhof, hvor vi vil nyde den hyggelige by og får mulighed for
at købe frokost. På vejen tilbage gennem dalen holder vi pause på
det store osteri, hvor vi kan smage og købe de lækre produkter.
Aftensmad på hotellet.
6. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden kører vi nordpå gennem
Østrig og videre gennem Sydtyskland til overnatningshotellet i
Midttyskland. Vi holder passende pauser undervejs.
7. dag: Hjemkomst. Rejsen fortsætter
nordpå til den dansk/tyske grænse, hvor
vi holder en pause inden rejsen afsluttes
op gennem Jylland.

• Tur til Stubaigletscheren
• Oplev det
traditionsrige
Almabtrieb

Hyggeligt 3-stjernet hotel med en fin restaurant og hyggelig bar.
Hotellet ligger midt i den lille by Fulpmes, der har 4.500 indbyggere. Meget idylliske og rolige omgivelser. Her er gode muligheder
for vandreturer i den skønne natur. Alle værelser har bad og wc.

Prisen inkluderer:
• 6 x overnatning
• 6 x morgenmadsbuffet
• 5 x aftensmad
• Velkomstsnaps
• Indgangsbillet til koncert med Die
Grubertal

Highlights

• Østrigs musik
underholdning
• Tur i Zillertal
• Besøg i Mayerhof

• Gondoltur til Schlick
• Besøg på Almabtrieb med
levende musik
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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DIRNDL-DALEN & TOGTUR

8 dage

Østrig

© Stefan Leitner

hvor vi kan se, hvordan man maler på disse hjerter. Aftensmad
tilbage på hotellet.
Semmeringsbanen: Efter den dejlige morgenmadsbuffet kører
vi gennem den romantiske Höllendal, hvor skønne høje bjergsider
rejser sig over 2000 meters højde. Her i dalen holder vi en pause for
at se det spændende ”friskvandsmuseum” ved Kaiserbrunn. I ca. 130
år har Wien modtaget frisk og glasklart vand herfra uden brug af
pumper. Vi fortsætter gennem den kejserlige by Reichenau til Payerbach. Vi spiser frokost her på egen hånd, og derefter stiger vi på
den kendte bjergtogbane Semmeringsbanen. Banen ligger i 1000
meters højde og er Europas ældste bjergbane, bygget i 1848-54.
Banen kører gennem den 1430 meter lange tunnel, som er sprængt
ind i bjergvæggen. På stationen Semmeringstop holder bussen og
tager os videre med til byen Neuburg og videre tilbage hotellet.
Panoramatur i de østlige alper: Vi kører en rundtur med bussen i
Wildalperne. Vores første stop vil være ved Erlaufsee, hvor vi holder

Vil du prøve lidt andre udflugter i Østrig? Måske er du vild
med tog? Så tag med på denne spændende og lidt anderledes tur til den skønne Dirndl-dal i Niederøstrig. Vi skal
opleve denne del af Østrig fra nogle af de togbaner, som
findes i området - bl.a. med den smalsporede Mariazellerbane og den ældste elektriske smalsporsbane i Verden.
Vi bor på et familiedrevet hotel med speciale i vilde urter,
økologi og sund kost. Placeret midt i den frodige natur.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til vi når overnatningshotellet i Midttyskland.
2. dag: Efter morgenmaden fortsætter vi ned gennem Sydtyskland
og videre til Østrig. Vi ankommer til naturhotellet i Dirndl-dalen hen
på eftermiddagen. Vi bliver indkvarteret og får en dejlig middag på
hotellet.
Wachaubanen - Donau: Vi tager på udflugt til den skønneste
og mest romantiske del af Donau, som også er en del af verdens
kulturarv. Vi kommer til Melk og kører med den smukke vej langs
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Donau til byen Arnsdorf. Her stiger vi på en lille færge, som drives
af vandkraft. Det er den sidste Donau-færge af den slags. Vi kommer til den skønne by Spitz, hvor vi får lidt tid på egen hånd. I Spitz
stiger vi på toget, Wachaubanen, der fører os gennem de smukkeste landskaber og herlige udsigter over vinmarkerne. Efter vi har
nydt togturen igennem de smukke landskaber, stiger vi ud i Krems,
hvor bussen på os. Vi kører derefter tilbage til hotellet og nyder
aftensmaden.
Mariazellerbanen: Efter morgenmaden skal vi opleve et af højdepunkterne på vores tur - nemlig togtur med Mariazellerbanen, som
er den ældste elektriske smalsporsbane i verden. Vi kører gennem
Dirndl-dalen og den vilde naturpark til Pilgrimsstedet Mariazell. Vi
skal rejse med den moderne og bekvemme ”Himmelstreppe” fra
den specielle og smukkeste banegård i Østrig i Laubenbachmühle.
Banegården her har kostet 28 millioner euro at bygge. Vi kører
med toget på den bugtede vej igennem bjergområdet Mostviertler. Et fantastisk landskab, som toget forcerer med elegance. Vi
ankommer til Mariazell, hvor vi har tid at nyde den gemytlige lille
by. Vi kan bl.a. besøge kirken med stearinlys grotten, urteapotek,
honningkagefabrik og meget andet. Vi får måske også tid at besøge verdensrekordindehaveren i udsmykning af honninghjerter,

en pause og kan beundre bjergsøens krystalklare vand. Vi fortsætter langs floden Salza til Wildalpen, til den mægtige bjergkæde i
Hochschwab (2277 m). Vi besøger ”Palfauer Wasserloch”, som er en
af Østrigs smukke Klammer. Her er en flot udsigt til Salzach Gorge,
som er en smal kløft dannet af Salzachfloden ind i kalkstensbjergene. Endnu et stop på denne fantastiske naturtur er ved Lunzer See.
Herefter går turen tilbage til hotellet, hvor vi får aftensmad.
7. dag: Hjemrejse. Vi starter turen mod Tyskland lige efter morgenmaden. Med passende pauser undervejs slutter dagen på overnatningshotel i Midttyskland med indkvartering og middag.
8. dag: Hjemkomst. Turens sidste etape starter efter morgenmaden, og med pauser undervejs når vi sidst på dagen til den dansk/
tyske grænse, hvor vi holder en pause.
Derefter går turen hjem til vore hjembyer.

Highlights

• Opleve den smukkeste del af Donau.
Naturhotel Steinschalerhof****
Warth 20
3203 Rabenstein
Tlf. +43 2722 2281

Hyggeligt 4-stjernet hotel med en fin restaurant, udendørs solopvarmet swimmingpool,
skøn naturhave, urtehave, små vandoaser og med mulighed for at slappe af i hotellets
havemøbler. Hotellet ligger i meget idylliske og rolige omgivelser. Her er gode muligheder
for vandreture i den skønne natur. Værelserne er forskellige og indrettet med massivt træ i
hyggelige østrigsk stil og har alle eget bad og wc.

• Tur med toget
Wachaubanen
• Tur med toget
Mariazellerbanen
• Tur med toget
Semmeringsbanen
• Panoramatur i de
østlige alper
• Familiedrevet
Naturhotel

Afrejse:
Lø 10.07.21
Lø 07.08.21
Valuta: Euro

Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Lø 17.07.21 8
6.998,- 850,Lø 14.08.21 8
6.998,- 850,-

Prisen inkluderer:
• 7 x overnatning
• 7 x morgenmadsbuffet
• 7 x aftensmad
• Panoramatogtur med Wachaubanen
• Togtur på Mariazellerbanen med
Himmelstreppetoget.

• Togtur med bjergtoget på
Semmeringsbanen
• Besøg i Melk ved Donaufloden
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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IMST

9 dage

Østrig

Highlights
• Skønt hotel med
charme og høj
service

Midt i de østrigske alper i Tyrol ligger den idylliske by Imst omgivet af tykke skove, grønne dale, høje bjerge og glasklare søer. Tyrol er den region i Østrig, hvor befolkningen gør
mest for at værne om de nationale traditioner. På denne tur
er der lagt vægt på muligheden for at udforske forskellige
steder i regionen til fods, så man kommer helt tæt på den
vidunderlige natur. Alle ture er tilrettelagt således, at alle almindeligt gående kan deltage. Samtidigt vil der naturligvis
også være udflugter med bussen til kendte seværdigheder.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser
til vi når overnatningshotellet i Midttyskland.
2. dag: Rothenburg ob der Tauber. Efter morgenmaden kører vi
videre sydpå med retning mod den østrigske grænse. Undervejs er
der en pause i den spændende by Rothenburg ob der Tauber, inden
vi sidst på eftermiddagen kommer til det dejlige hotel midt i Imst.
Her byder familien os velkommen til hotellet med en traditionel
velkomstdrink.
3. dag: SOS Børneby - Væveri - Rosengarten slugten. Vi bruger
formiddagen i Imst og tager på en lille rundtur i byen. Vi passerer bl.a.
verdens ældste SOS Børneby og besøger det lokale væveri. Om eftermiddagen tager vi på en vandretur i Rosengarten slugten, der ligger i
udkanten af byen. På vej dertil passerer vi en række særprægede huse
bygget ind i klippen. Lige derefter begynder den 1,5 km lange slugt,
hvor vi går på stier og broer og gennem tunneller og nyder synet af
den smalle kløft formet af Schinder-bækken. Gode sko anbefales.
4. dag: Silvretta Hochalpenstrasse. Straks efter morgenmaden
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starter turen, som går via Arlbergpasset til den smukke Montafon dal. Herfra går turen med en af Østrigs mest kendte alpeveje,
Silvretta Hochalpenstrasse, til Bielerhöhe gennem en lang række
hårnålesving med betagende udsigter over Partenon-dalen. Vel
ankommet til Bielerhöhe holder vi pause ved den opdæmmede sø,
som ligger i 2030 meters højde. Her holdes frokostpause og der vil
være tid til en gåtur langs søen, hvis vejret er til det. Vi kører ned fra
Bielerhöhe gennem den knap så udfordrende vej gennem Paznaundalen, forbi Galtür og Isgl, tilbage til Imst.

ser af vilde blomster og forbi gamle hølader. Midtvejs på turen
holder vi en pause med mulighed for en forfriskning ved det lokale
bjergværksmuseum, Knappenwelt. Turen er på faste stier og med et
minimum af stigninger. For de som har lyst kan dagen også bruges
på en udflugt til Hochimst, hvorfra man kan tage stoleliften op i
2100 meters højde. Herfra er der en betagende udsigt ud over Imst
og bjergene omkring. Man kan også køre en tur med ”der Bummelbär” - det lokale traktortog, der kører ud i Gurgldalen og også
kommer forbi Knappenwelt.

5. dag: Reschen. Udflugt til den opdæmmet sø ved Reschen,
hvor kirketårnet fra en oversvømmet landsby stadigt er synligt
over vandoverfladen. Turen dertil går op over Reschenpasset, der i
knap 2000 år hørte til de vigtigste ruter igennem Alperne, anlagt af
romerne som Via Claudia Augusta. Ved Reschensøen vil vi holde en
længere pause med tid til at gå en tur langs søen og spise frokost.

Tyroleraften: En aften arrangerer hotellet tyroleraften i byen.
Vi tager med hotellets traktor til en lokal bondegård, hvor der er
aftensmad og underholdning. En rigtig hyggelig aften med god
musik, dans og underholdning.

6. dag: Gemsesafari - Stuibenwasserfall. Vi mødes tidligt om
morgenen og tager på gemse safari. Med en lokal guide tager vi på
jagt efter det sky dyr, der lever højt oppe på bjergsiderne. Undervejs bydes på medbragt bjergmorgenmad, som vi nyder med
udsigt over bjergene ved Imst. Skulle turen have givet anledning
til ekstra sult er vi tilbage på hotellet inden morgenbuffeten lukker.
Efter en pause på hotellet tager vi til Ötzdalen, hvor vi skal se et af
Østrigs smukkeste vandfald, Stuibenwasserfall. Der er opbygget
flere udsigtsplatforme, hvorfra man kan se vandmassernes kamp
i det 160 meter høje fald. Eftermiddagen tilbringes tilbage i Imst,
hvor man kan gå en tur i området, kigge sig om i byen eller slappe
af ved hotellets swimmingpool eller badesø.

Hotel Hirschen***
Thomas Walch Strasse 3
6460 Imst
Tlf.: +43 5412 6901

7. dag: Gurgldalen. Om formiddagen går vi en tur i den smukke
Gurgldal. Vi passerer igennem velduftende græsmarker med mas-

Afrejse:
Lø 19.06.21
Lø 17.07.21
Lø 11.09.21
Valuta: Euro

Hjemkomst:
Sø 27.06.21
Sø 25.07.21
Sø 19.09.21

8. dag: Hjemrejse. Efter hotellets
righoldige morgenbuffet forlader vi
Imst for denne gang. Vi kører turen
gennem Østrig til Midttyskland, hvor
vi skal overnatte og have aftensmad.
9. dag: Hjemkomst. Efter morgenmaden kører vi hjemover mod
den dansk/tyske grænse. Efter en
indkøbspause kører vi op gennem
Jylland og regner med at være ved
vore hjembyer hen på aftenen.

Pris:
6.898,6.898,6.898,-

Enev.:
950,950,950,-

• Silvretta Hochalpenstrasse – en af
Østrigs smukkeste
og mest kendte
alpeveje
• Reschensøen med resterne af
den oversvømmede by
• Morgenfrisk
gemsesafari
• Stuibenwasser
fallen en af Østrigs
smukkeste vandfald

Det familiedrevne hotel er beliggende centralt i Imst lige ud til kirkepladsen. Hver dag er der stor morgenbuffet med både koldt og
varmt. Om aftenen salatbuffet og valgmenu. Hotellet har et stort
wellness område med indendørs pool med sauna og en solrig
udendørs terrasse med badesø. Alle værelser er moderniseret og
udstyret med bad/WC, hårtørrer og TV.

Dage:
9
9
9

• Kort vandretur i
den fascinerende
Rosengarten slugt

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 6 x overnatning i Imst
• 8 x morgenbuffet
• 8 x aftensmad
• Personafgift på Silvrette Hochalpenstrasse

• Kort vandretur i
den betagende
Gurgldal
• Festlig
Tyroleraften

•
•
•
•

Tyroleraften
Velkomstdrink
Musik & dans på hotellet
Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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ST. JOHANN

8 dage

Østrig

St. Johann i Pongau ligger helt perfekt i de østrigske alper
omgivet af idyl og pragtfuld natur. St. Johann ligger i 600
meters højde og er hovedbyen og kulturelt centrum for
Pongau distriktet. Byen har en skøn atmosfære, mange
gode faciliteter og indkøbsmuligheder. Rejsen tager dig
med ud i den enestående østrigske natur med høje bjerge,
dybe slugter og smukke bjergsøer. Også mulighed for at
komme op i højden ved Hitlers Ørnerede og ned under
jorden i den historiske saltmine Hallein. Området byder på
et utal af indtryk og oplevelser.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling får vi kaffe og et rundstykke
ved bussen. Derefter fortsætter vi ned gennem Jylland og holder
pause ved grænsen. Vi fortsætter med passende pauser, til vi når
overnatningshotellet. Der er aftensmad efter ankomsten.
2. dag: Efter morgenmaden fortsættes turen sydpå gennem Bayern.
Hen på eftermiddagen passerer vi grænsen til Østrig, og kører direkte til St. Johann. Vi bliver indkvarteret på det hyggelige 3-stjernet
Gasthof Hubertusstube, hvor vi får aftensmad.
Liechtensteinklamm: Vi kører en halvdagstur til den sagnomspundne Liechtensteinklamm. En eventyrlig naturoplevelse, hvor vandfald
har skabt en dyb slugt gennem bjergene. Det er muligt at gå en tur
i slugten langs vandfaldene - i en verden helt for sig (entre ca. 10,euro). Gode sko anbefales.
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Ørnereden-Kehlsteinhaus: Vi tager på en udflugt til Hitlers Ørnerede, hvor en lokalbus og en elevator tager os op på bjerget Kehlstein i
en højde af 1835 meter. Her ligger Kehlsteinhuset, som Hitler fik i 50års fødselsdagsgave. En smuk tur og en fantastisk udsigt fra bjerget
(ca. 20 euro). Nu står det som et af de få bevarerede mindesmærker
fra nazitiden.
Kaprun: Efter morgenmaden skal vi på en skøn udflugt til et af de
mest besøgte steder i Østrig, nemlig Kaprun. Vi kører til foden af
bjerget, hvorfra vi skal med en specialbus gennem bjergtunneller
og slugter op til »slæden«, der ved hjælp af tandhjul trækker os op
ad bjergsiden. Herved når vi op til et plateau, hvorfra vi igen kommer med specialbus videre til den smukkeste sø i nationalparken
Hohetauern (lokalbus ca. 20,- euro). Her ligger søen Mooserboden,
i 2040 meters højde og vi får tid til at nyde naturen, dæmningen og
evt. en forfriskning i et af de to cafeterier, der ligger her. Der er også
en udstilling om isen, vandet og bygningen af dæmningen.
Zell am See: Efter besøget ved Kaprun, tager vil til byen Zell am See,
som ligger på vejen tilbage til St. Johann. I Zell am See, har vi mulig
hed for at sejle en tur på søen, eller bare nyde den dejlige strandpromenade og byen med den hyggelige gågade, evt. sidde på en af
de mange cafeer og købe en kop kaffe med en af de berømte lækre
østrigske kager.
Saltmine: I Østrig findes en del saltminer og vi tilbyder et besøg
i Hallein for de der måtte ønske det. Turen i Saltminen varer ca. 70
min. Vi anbefaler varmt tøj da temperaturen i minen er ca. 10 gr.,

samt praktisk fodtøj. Det er en helt speciel oplevelse at komme ind
i den gamle mine. Entre til saltmine og museum (ca. 21,- euro). Hvis
man ikke ønsker at komme ind i minen er der mulighed for at besøge butikken, restauranten eller saltmuseet der ligger lige i nærheden.

7. dag: Hjemrejse. Efter hotellets righoldige morgenbuffet forlader vi St.
Johann for denne gang. Vi kører turen
gennem Østrig til Midttyskland, hvor
vi skal overnatte og have aftensmad.

St. Johann: Vi skal have lidt tid i St. Johann by og nyde den dejlige
by. Vi kan evt. tage kabinebanen (ca. 20,- euro) op på bjerget ved Alpendorf, et berømt skisportssted med en fantastisk udsigt.

8. dag: Hjemkomst. Efter morgenmaden kører vi hjemover mod den
dansk/tyske grænse. Efter en indkøbspause kører vi op gennem Jylland og
regner med at være ved vore hjembyer hen på aftenen.

Hyggeaften: En aften bliver der hyggeaften på hotellet med musik
og underholdning.
Gasthof Hubertusstube***
Wieshofgasse 2
5600 Sankt Johann im Pongau
Tlf.: +43 6412 205 62

Afrejse:
Lø 19.06.21
Lø 17.07.21
Lø 11.09.21

Hjemkomst:
Lø 26.06.21
Lø 24.07.21
Lø 18.09.21

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, telefon, bad og toilet. Hver dag er der en god morgenbuffet og om aftenen salatbuffet og valgmenu. Her er en
dejlig solterrasse, hvor man kan nyde en forfriskning.

Dage:
8
8
8

Pris:
5.498,5.498,5.498,-

Enev.:
600,600,600,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 5 x overnatning i St. Johann
• 7 x morgenbuffet
• 7 x aftensmad

Highlights
• Oplev en af
Østrigs smukkeste
”klammer” – Lichtensteinklamm
• Mulighed for at
besøge Hitlers
Ørnerede
• Besøg Kaprun og
Mooserboden
i 2040 meters
højde med
specialbus
• Se skisportsstedet
Alpendorf i sommerklæder
• Valgmenu på
hotellet

• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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WESTENDORF

9 dage

Østrig

© Krings Maren

© Krings Maren

Westendorf ligger på et solrigt plateau midt i Brixen-dalen
i Tyrol. Byen ligger i dalen omgivet af de omkringliggende
bjerge med toppe på op til 2400 m, hvilket giver en super
udsigt til f.eks. Kitzbühler Alpen. Byens meget hyggelige
centrum indbyder til rigtig tyrolerstemning. Vi bor på det
dejlige 4-stjernede hotel midt i byen, ved foden af Wilder
Kaiser. I hotellets have har man udsigt til bjergene på
begge sider. Området indbyder til mange gode udflugter,
så uanset om man er til afslapning eller oplevelse, er dette
stedet.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling, holder vi en kaffepause
og fortsætter derefter til den dansk/tyske grænse, hvor der bliver
mulighed for en kort pause. Herfra kører vi med passende pauser
til overnatningshotellet i Midttyskland. Her får vi tildelt værelser og
derefter aftensmad.
2. dag: Videre til Østrig. Efter morgenmaden fortsætter vi gennem det smukke sydtyske landskab og holder selvfølgelig passende
pauser undervejs. Vi ankommer til hotellet i Westendorf sidst på
eftermiddagen. Her bliver vi indkvarteret og får en velkomstdrinks,
før der serveres aftensmad.
Kufstein – Rattenberg: Vi besøger den smukke og romantiske by
Kufstein med et indbyggerantal på ca. 16.500. Byen ligger i det vestlige Østrig i delstaten Tyrol og lige ned til floden Inn, tæt på grænsen
til Tyskland. Det er muligt at besøge Kufstein fæstningen, som ligger
smukt over floden Inn med en fantastisk udsigt (entré ca. 12 euro)
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Efter besøget i Kufstein kører vi til den gamle glasmagerby Rattenberg. Rattenberg har igennem mere end 500 år levet af glasmageri.
Her vil der blive mulighed for at beundre de dygtige glasslibere og
evt. gøre et godt køb.
Westendorf: Vi skal selvfølgelig se nærmere på den hyggelige
by, som vi bor i. Torsdag er der marked i byen, hvor man vil kunne
se – og selvfølgelig købe - forskellige lokale specialiteter og lytte til
ægte Tyrolermusik. Der er også mulighed for at gå til kabinebanen
Alpenrosen, hvor man fra toppen kan nyde den flotte udsigt over
området. Dagen giver også mulighed for at nyde de dejlige omgivelser ved hotellet, haven og svømmebadet eller wellness.
Achensee: Achensee hører til en af de smukkeste søer i det
østrigske Alpeområde. Søen er omgivet af høje bjerge og ligger
mellem Karwendel- bjergene i vest og Rofanbjergene i øst. Søen er
hele 9 km lang, 1 km bred og når på det dybeste sted ned på 137
m. Langs søen løber en flot panoramavej med fri udsigt over søen.
Der vil blive ophold ved søen, ligesom der vil blive mulighed for en
smuk sejltur på søen. Aftensmad på hotellet.
Innsbruck – Swarovski: Vi tager på en heldagsudflugt til Swarovski og Innsbruck. Vi starter dagen med at besøge den smukke
krystalverden,”Swarovski” (entré ca. 22 euro) Her er der magiske huler, sale og fantastiske krystaller. Efter en rundtur i krystalverdenen
bliver der tid til at se sig omkring i butikken, som rummer alt det,
man drømmer om i krystal. Derefter kører vi til Innbruck. I en gryde af høje bjerge, der også i sommerhalvåret er snedækkede, ligger hovedstaden for det østrigske forbundsland Tyrol. Vi går en lille byrundtur, før der bliver tid på egen hånd til at se nogle af alle de

Highlights

mange seværdigheder og butikker, som byen byder på. Hen på eftermiddagen kører vi tilbage til hotellet.
St. Johann – St. Jacobskreuz: En skøn bustur rundt i området. Vi
holder bl.a. en pause ved Jacobskreuz, hvor der er mulighed for at
tage svævebanen, som er en stolelift, op til det fantastiske udsigtspunkt Sankt Jacobskreuz. En bygning bygget som et kors, hvorfra
man kan beskue alle 4 verdenshjørner. Her er der i ca. 1450 meters
højde en fantastisk udsigt til de store bjerge i Salzkammergut
(svævebane ca. 18 euro). Turen fortsætter til den hyggelige by St.
Johann i Tyrol. Vi går en lille byrundtur, før vi har tid på egen hånd
til at nyde byen og bl.a. besøge den smukke kirke.

Hotel Jakobwirt****
Peter-Neuschmid-str.1
6363 Westendorf
Tlf.: +43 53346245

Afrejse:
Hjemkomst:
Lø 03.07.21 Sø 11.07.21
Lø 24.07.21 Sø 01.08.21
Valuta: Euro

8. dag: Hjemrejse. Efter hotellets
righoldige morgenbuffet, må vi forlade Østrig for denne gang. Vi kører
mod Tyskland og videre til overnatningshotellet, hvor vi får aftensmad
efter ankomst og indkvartering.
9. dag: Hjemkomst. Efter morgenmaden kører vi nordpå til den dansk/
tyske grænse, hvor vi holder en
pause for evt. indkøb før vi kommer
til vore hjembyer.

4-stjernet familievenligt hotel i charmerende stil beliggende midt I den
hyggelige by Westendorf omgivet af de smukkeste bjergkulisser. Her er en
fortrinlig restaurant med særdeles god forplejning og en dejlig udendørs terrasse. Her er også en lækker indendørs swimmingpool og adgang til sauna
og infrarød kabine. Der er også mulighed for at bestille wellness, bl.a. massage. Alle værelser har eget bad og toilet og TV.

Dage: Pris:
Enev.:
9
6.898,- 850,9
6.898,- 850,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatninger i Tyskland
• 5 x overnatninger i Tyrol
• 7 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad i Tyskland
• 5 x valgmenu i Østrig incl.
salatbuffet og dessert
• 1 x velkomstdrinks

•
•
•
•

• Ægte tyrolerstemning i den smukke
by Kufstein
• Sejltur på
Achensee
• 360 graders
panoramaudsigt
fra 1500 meters
højde
• Glaskunst i
Rattenberg
• Markedsstemning
i Westendorf
• Besøg i Tyrols
hovedstad,
Innsbruck
• Swarowski`s
spændende
krystalverden

Aften med musik i byen
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus
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ZELL AM SEE

8 dage

Østrig

Silvretta Hochalpenstrasse

Highlights
• Hotel tæt på
søen, byen og
bjergbanen
• Oplev Krimmler
Vandfaldene

Gå ikke glip af denne flotte og naturskønne rejse til Zell am
See i Østrigs hjerte. Byen ligger i en idyllisk dal omgivet af
pragtfuld natur og et skønt ferieområde for hele familien.
Ingen andre steder i Østrig finder man så varieret natur på
så lille et areal. Her er noget for enhver - svømmehal, svævebane og et utal af vandrestier. Østrig - når det er bedst.
Vi bor på Hotel Schütthof, som ligger få km fra gågaden
i centrum af Zell am See og søen og tæt på svævebanen.
Hotellet er typisk østrigsk og har mange gode faciliteter,
såsom restaurant, bar, sauna, solterrasse, hyggelig have
med solstole og mulighed for wellness.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling fortsætter vi gennem Jylland
og videre til Tyskland med passende pauser. Vi kører til overnatningshotellet i Midttyskland, hvor vi bliver indkvarteret og får middag ved ankomsten.
2. dag: Efter morgenmaden kører vi gennem Sydtyskland, det
smukke landskab i Bayern og videre ind i Østrig til hotellet ved Zell
am See.
Krimmler Vandfaldet: Vi kører gennem den storeslåede alpenatur
til det berømte Krimmler vandfald. En stor turistattraktion med over
400.000 besøgende hvert år. Fra parkeringspladsen i byen Krimmler
spadserer man gennem skoven for at komme ind til det enorme
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vandfald, som styrter fra en højde af ca. 380 meter ned gennem
3 store fald – en enestående naturoplevelse. Man kan vælge at
blive for foden af det sidste fald, hvor man kan høre og mærke det
brusende vand, men man kan også gå op til de næste fald eller helt
op til det øverste af vandfaldene (Summercard). Efter nogle timer
her kører vi tilbage til hotellet.
Rundtur: Vi tager på en smuk heldagstur, hvor vi kører fra Zell am
See og op til Pass Thurn. Her holder vi en fotopause og nyder den
flotte udsigt ned i dalen. Vi fortsætter gennem Kitzbüll til St. Johann
i Tyrol og holder en pause, så vi kan nyde den fantastisk hyggelige
by. Der bliver tid til at købe lidt frokost, besøge den flotte kirke eller
bare gå lidt omkring og kikke på alle butikkerne. Vi kører videre
gennem den utrolig smukke Leogangdal og videre tilbage til Zell
am See.
Zell am See: Vi bruger dagen i byen Zell am See, der ligger i det
såkaldte Zeller-bækken, der forbinder Saalach- og Saalzachdalen.
I bunden her ligger Zeller See, som er 4 km lang, 1 km bred og
68 m dyb. Over søen knejser det enorme bjerg Schmittenhöhe.
Herfra kan vi tage svævebanen op på bjerget (Summercard). Vi får
også mulighed for at sejle på søen. Sejlturen varer ca. 1 time (Summercard). Vi får tid at nyde byen på egen hånd med de forskellige
og farvestrående butikker, restauranter, cafeer og det lille bymuseum.

levelse, nemlig til en af Østrigs mange storslåede bjergslugter, hvor
vandet gennem årtusinder har arbejdet sig ned i bjergmassivet.
Her er anlagt gangbroer og stier over den brusende flod. Man kan
gå hele vejen igennem slugter til et flot vandfald eller vende om og
nyde tilbageturen gennem slugten igen (Summercard).

7. dag: Hjemrejse. I dag begynder
vores hjemrejse op gennem det
smukke landskab i Østrig og Sydtyskland. Vi kommer til overnatningshotellet i Midttyskland til aftensmad.

Grossglockner: I dag skal vi på en ualmindelig skøn tur til Østrigs
højeste bjerg. Vi kører til starten af Glockner-vejen og kører på den
smukke panoramavej, som regnes for en af verdens smukkeste
bjergveje. Den fører os op i en højde af 2500 meter over havet.

8. dag: Hjemkomst. Vi kører mod
Danmark lige efter morgenmaden. Vi
regner med at være hjemme hen på
aftenen.

Hotel Der Schütthof
Kitzsteinhornstrasse 2
5700 Zell am Se
Tlf. +43 6542 5425

Afrejse:
Lø 12.06.21
Sø 01.08.21
Lø 14.08.21
Valuta: Euro

Hjemkomst:
Lø 19.06.21
Sø 09.08.21
Lø 21.08.21

Hotellet har en fantastisk beliggenhed
tæt på Zeller See, byen og svævebanen
til Schmittenhöhe. Hyggelige værelser,
og dejlig restaurant og have med solstole. Gratis WiFi. Alle værelser har eget
bad og toilet.

Dage:
8
8
8

Pris:
6.298,6.298,6.298,-

Enev.:
850,850,850,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tyskland
• 5 x overnatning i Zell am See
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad
• Zell am See-Kaprun Summer Card

• Smuk rundtur i
Tyrol
• Oplev byen 		
Zell am See
• Sejltur på den
smukke Zeller See
• Udflugt til bjerg
slugten Seisenbergklamm
• Tur på Grossglockner, den smukkeste
panoramavej, hvor
udsigterne tidligere var forbeholdt
bjergbestigere
• Zell am See-Kaprun
Summercard med
fri adgang til flere
attraktioner.

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Seisenbergklamm: En skøn halvdagstur til en fantastisk naturop-
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WIEN – ADVENTSTUR

7 dage

Østrig

Silvretta Hochalpenstrasse

Wien har i århundrede været centrum for kultur, magt og
politik, hvilket har givet et utal af seværdigheder. Der findes
utrolig mange kirker, palæer, slotte og museer. Østrigs hovedstad ligger smukt omgivet af store skove og bølgende
vinmarker ned til Donaufloden i området Wienerwald.
Wienerne elsker deres omgivelser og tager ofte ud af byen i
de fantastiske omkring liggende landskaber. På denne rejse
har vi samlet nogle af de største attraktioner - f.eks. koncert
med Wiener Sängerknaben, Heurigerabend og en aften
med musik af Mozart og Johann Strauss. Tag med og oplev
det bedste af Wien. Vi skal bo på 4-stjernet hotel i Wien.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Når alle er samlet går turen sydpå forbi Hamburg
og med passende pauser undervejs, når vi frem til overnatningshotellet i Tyskland, hvor vi mødes til aftensmad.
2. dag: Wien. Efter morgenmaden fortsætter vi turen med passende pauser, til vi ankommer til hotellet i Wien sidst på eftermiddagen. Vi bliver indkvarteret og får aftensmad på hotellet.
3. dag: Byrundtur – Julemarked – Wiener Sängerknaben. Efter
morgenmaden kører vi en lille byrundtur med bussen. Vi ser forskellige seværdigheder i byen og slutter turen med at besøge det berømte julemarked på Rådhuspladsen. Der bliver tid på egen hånd
her bl.a. til at købe lidt frokost. Om eftermiddagen skal vi opleve en
fantastisk koncert i Minoritets kirken med de berømte og kendte
Wiener Sängerknaben. Her bliver vi bragt i en dejlig julestemning
med advents- og julesange. Om aftenen kører vi tilbage til hotellet
og får aftensmad.
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4. dag: Ringstrasse – Belvedere Slot – Schönbrunn Slot – Heurigenabend. Vi fortsætter byrundturen efter morgenmaden. Vi
kører en rundtur via den imponerende Ringstrasse med de kendte
bygningsværker Hofburg, Rådhuset, Stadsoperaen, Parlamentet og
universitetet. Vi holder en pause ved slottet Belvedere, hvor der er
adgang til den smukke have. Vi kører videre til Wiener Prater - et stort
offentligt parkområde i bydelen Leopoldstadt. Vi får mulighed for at
se byen fra det store Pariserhjul, der ligger i parken. Vi får også tid til
at købe lidt frokost, før vi skal videre til Habsburgernes imponerende
sommerslot Schönbrunn, der ligger i udkanten af Wien. Her vil der
være lejlighed til at besøge nogle af de mange smukke rum på slottet
og den flotte park der hører til slottet (entre ca. 22 euro). Dagen slutter med en rigtig hyggelig Heurigenabend med traditionel østrigsk
platte og et glas vin, dyrket i området. Ægte wienerstemning.
5. dag: Byrundtur – Koncert i Kursalon Vienna. Efter et dejligt
morgenmåltid kører vi til byens centrum for at går en byrundtur til
fods de steder, som vi ikke kan komme med bussen. Vi slutter gåturen af med tid på egen hånd, så man kan se nærmere på byen og
evt. købe en frokost. Sidst på eftermiddagen følges vi ad til koncert
i Kursalon Vienna for at høre dejlig Mozart og Strauss musik. Vi slutter dagen af med aftensmad på hotellet.
6. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden starter hjemrejsen. Vi forlader Østrig for denne gang og kører til overnatningshotellet, hvor vi
bliver indkvarteret og får aftensmad.
7. dag: Hjemkomst. Rejsen fortsætter nordpå til den dansk/tyske
grænse, hvor vi holder en pause inden rejsen afsluttes op gennem
Jylland.

Highlights
• Koncert med Wiener Sängerknaben
• Se den flotte Belvedere slotspark
• Besøg Schönbrunn
Slot
• Traditionel Heuriger aften med
musik og menu
• Koncert i kursalon
Vienna
Hotel i Wien****

Afrejse:
Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
On 24.11.21 Ti 30.11.21
7
6.698,- 1.480,Valuta: Euro

• God tid i Wien

Se vores hjemmeside for flere oplysninger.

Prisen inkluderer:
• 6 x overnatning
• 6 x morgenmad
• 5 x aftensmad
• 1 x Heuringerabend
• 1 x adventskoncert med Wiener
Sängerknaben

• 1 x Strauss & Mozart koncert i
Kursalon
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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KØBENHAVN – JULETUR

NORDSJÆLLAND - JULETUR

1 / 2 dage

Danmark

Danmark

Tag med til København og brug tiden på lige præcis det,
som du ønsker.
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 julepyntede
Tivoli i forbindelse med julen. 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: 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 forlader vi København og kører - efter
dagens oplevelser - tilbage til vore hjembyer.

PROGRAM: 2 dages tur
Udrejse: Turen går ned gennem Jylland til Fyn og over Storebæltsbroen. Vi regner med at være i København først på eftermiddagen.
Værelserne på hotellet er til rådighed fra kl. 15.00. Men der vil

The Square ****
Rådhuspladsen 14
1550 København V
Tlf: 33 38 12 00

Afrejse:
Ma 29.11.21
Fr 03.12.21
Ma 06.12.21
Lø 11.12.21
Fr 17.12.21

Fr 03.12.21			
Lø 11.12.21			
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naturligvis være mulighed for, at få bagagen opbevaret. Herefter er
dagen til egen disposition. Vi bor meget centralt og har bl.a. Tivoli
og Rådhuspladsen indenfor gåafstand, hvilket giver gode muligheder for at nyde den julepyntede by.

Vil du undgå køen til Tivoli, kan vi tilbyde dig at købe entrebilletter, og
turbånd sammen med din rejse, hvorefter du får dine billetter udleveret i bussen og slipper for køen.
Tilkøb: (ønskes tilkøb, skal dette bestilles sammen med rejsen).
Endvidere kan der købes ledsagerturpas til . Barnet (0-7 år) får et
ekstra turpas på armen og kan dermed tage en valgfri voksen over 14
år med i forlystelserne.

Se vores hjemmeside eller ring og forhør nærmere
omkring priser

Hjemrejse: Efter morgenmaden vil der være tid på egen hånd til at
gå rundt og nyde byen, eller tage med på en rundtur 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 Storebæltsbroen, over Fyn
Highlights
for at være hjemme hen på aftenen.
• Oplev Tivoli pyntet
op til jul

4-stjernet hotel beliggende på Rådhuspladsen, blot
200 meter fra Tivoli og Københavns Hovedbanegård.
Værelserne er moderne indrettet, alle med egen bad
og toilet, TV, skrivebord og minibar.

Hjemkomst:
Ti 30.11.21
Lø 04.12.21
Ti 07.12.21
Sø 12.12.21
Lø 18.12.21

4 dage

Dage:
2
2
2
2
2

Pris:
1.298,1.398,1.298,1.398,1.398,-

Enev.:
400,400,400,400,400,-

1
1

Voksne 598,-/Børn 398,Voksne 598,-/Børn 398,-

Prisen inkluderer: 2 dage
• 1 x overnatning
• 1 x morgenbuffet
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• 4-stjernet bus

• Hotel i gåafstand til
Tivoli og Strøget
• Rundtur i
København
• Julepyntede gader
og butikker
Prisen inkluderer: 1 dag
• Buskørsel til København t/r
• 4-stjernet bus

Nordsjælland kaldes også for Kongernes Nordsjælland. Det
er her, du finder Københavns grønne forhave, de smukke
slotte, de store skove og søerne. Næsten ubemærket glider
storbyen over i den »danske riviera« med ca. 50 km kyststrækning, udsigter over Øresund, flotte palæer og stemningsfyldte lystbådehavne. Der vil være en masse julestemning på denne tur - bl.a. er slotsgården på Kronborg Slot
flot pyntet med juletræer og glimtende julelys. På Bakken
har julen også fundet vej. Her er der julemarked, juleboder,
julemand, rensdyr og masser af julestemning. Oplev også
København med julelys, når vi kører en rundtur i byen.

op med sine spir, tårne, søjler, sandsten og kobbertage. Slottet er
kendt verden over fra Shakespeares Hamlet samt den sovende Holger Danske. I stedet for Kronborg Slot kan man besøge museet for
søfart (entre ca. 120,-). På vejen tilbage til hotellet stopper vi i Humlebæk, hvor vi besøger det spændende museum Louisiana. Museet udstiller hovedsageligt moderne kunst og er et sjovt og interessant besøg - også selvom man ikke er specielt interesseret i moderne kunst (entre ca. 130,-). Desuden har museet en enestående beliggenhed med et storslået panoramaudsigt over Øresund. Sidst
på eftermiddagen kører vi langs kysten tilbage til hotellet og får aftensmad.

1. dag: Udrejse - Roskilde Domkirke - Frederiksborg Slot: Efter
endt opsamling går turen ned gennem Jylland og over Fyn, hvorfra vi kører over Storebæltsbroen til Sjælland. Vi kører mod Roskilde,
hvor vi holder en lille pause ved Domkirken (entre ca. 60,-). Her kan
vi se kirken, hvor de danske konger er begravet og/eller gå en tur i
byen. Herfra fortsætter vi nordpå til Hillerød for at besøge Frederiksborg Slot - nordens største renæssanceanlæg - som rummer 500
års Danmarks historie. Der bliver tid på egen hånd til at besøge slottet, slotskirken (entre ca. 75,-) og/eller slotshaven, måske spadsere
en tur langs søen - alt efter ønske. Dagen slutter på hotellet i Holte,
hvor vi bliver indkvarteret på vores værelser og får aftensmad.

Strandvejen - Rungstedlund - Bakken: Efter morgenmaden kører vi en flot tur op langs Strandvejen også kaldet »Guldkysten«. Undervejs får vi mulighed for at besøge Rungstedlund - Karen Blixens
barndomshjem, hvor vi kan se museet og nyde de dejlige omgivelser (entre ca. 100,-). Vi fortsætter til Bakken og oplever stemningen
i den gamle forlystelsespark. Her er masser af underholdning og restauranter, hvor man kan nyde en frokost eller en kop eftermiddagskaffe.
Bakken er flot pyntet op til jul. Nyd ogHighlights
så en gåtur i Dyrehavens skønne og
• Fredensborg Slot
hyggelige natur, som ligger omkring
Bakken, inden vi kører tilbage til hotel• Rundtur i Købenlet og får aftensmad.
havn

Fredensborg Slot - Kronborg Slot - Louisiana: Vi kører en tur til
Fredensborg, hvor vi kan se det smukke Fredensborg Slot udefra og
give os tid til at gå en tur i slotshaverne. Fredensborg Slot er kendt
som det sted, hvor der bliver afholdt større kongelige familiebegivenheder og fester. Det er også her i Kancellihuset, at Kronprinsparret har boet. Derefter kører vi til Helsingør, hvor der bliver mulighed
for at se Kronborg Slot (entre ca. 140,-), som ligger på det smalleste
næs mellem Sveriges og Danmarks kyster. Renæssanceslottet lyser

4. dag: København - Hjemrejse. Efter morgenmaden siger vi på gensyn til hotellet for denne gang. Vi kører
mod København, hvor vi får en rundtur og tid på egen hånd, inden vi igen
kører via Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen til Jylland. Vi regner med
at være hjemme først på aftenen.

PROGRAM:

Comwell Hotel Holte****
Kongevejen 495A
2840 Holte
Tlf.: 45 47 74 00

Afrejse:
To 02.12.21

Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Sø 05.12.21
4
3.498,- 700,-

Moderne og hyggeligt 4-stjernet hotel, som ligger i dejlige omgivelser. Hotellet har en terrasse, hvor man kan nyde en forfriskning
om sommeren og en bar med pejs, hvor aftenen kan nydes efter en
god udflugtsdag. Nyd den store morgenmadsbuffet og aftensmad
i hotellets egen restaurant. Hotellet har trapper og ingen elevator,
men der kan ønskes værelse i hovedbygningen hvis man er gangbesværet. Værelserne er alle med eget bad, toilet, TV og gratis WiFi

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 3 x aftensmad

• Kronborg Slot
• Frederiksborg Slot
• Karen Blixens
Museum på
Rungstedlund
• Louisiana Museum i Humlebæk
• Verdens ældste
forlystelsespark
»Bakken« i
Dyrhaven
• Roskilde
Domkirke
• Dejligt hotel
i hyggelige
omgivelser

• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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VRÅDAL – JULETUR

LEGNICA – JULEKUGLETUR

4 dage

Norge

4 dage

Polen

Læn dig tilbage og nyd den smukke norske natur samt de
gode faciliteter på Straand Hotel i Vrådal. En juletur, hvor
det magiske ord er HYGGE. Hotellet ligger lige ned til søen
Nisser og omgivet af de norske fjelde. Stedet indbyder
til afslapning og hygge i de fine små stuer, hvor stilen er
typisk norsk. Nyd måske en god bog og en kop kaffe foran
pejsen. Vi besøger den lokale sølvsmed, hvor der håndlaves traditionelle og moderne smykker, og hvor Nisseloftet
på første sal byder på julepynt året rundt. Vi kører en tur i
området og nyder de smukke omgivelser. En juletur, hvor
vi sætter farten ned og nyder juletiden.

PROGRAM:

hed for at deltage i et juleværksted på hotellet, hvor der fremstilles
julepynt og nydes varme drikke. Eller måske en gåtur i området
eller en dukkert i hotellets pool. Baren er åben og pejsen er tændt.
Aftensmad på hotellet.
3. dag: Vrådal – Rundtur med bus. Hvis vejret tillader det, tilbyder
vi en bustur i området, for de som har lyst til det. Det kan være til
f.eks. Z-museet i Treungen, hvor man kan gå tilbage i historien i den
store samling af bl.a. biler, cykler, telefoner og andre sjove ting fra
de norske hjem igennem tiderne (Pris ca. NOK 110). Eller en rundtur
i de nærliggende utroligt smukke omgivelser med stop undervejs.
Vi kører tilbage til hotellet, hvor der serveres gløgg og småkager.
Aftenen byder på stort julebord med efterfølgende musik og dans.

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling via Skive/Herning kører vi
til Hirtshals, hvor vi skal sejle til Larvik – en sejltur på ca. 3,5 time. Vi
nyder timerne ombord samt den flotte indsejling til Larvik, hvorefter vi kører direkte til hotellet i Vrådal. Aftensmad på hotellet.

4. dag: Hjemrejse. I dag tager vi afsked med det skønne hotel og
pakker bussen efter morgenmaden. Vi kører mod Langesund, hvor
vi skal sejle kl. 14.30 mod Hirtshals. Ankomst Hirtshals kl. ca. 19.00
hvorefter vi kører mod vores opsamlingssteder.

2. dag: Vrådal. Efter morgenmaden går vi en tur ned til Sølvsmedetunet og Nisseloftet, som ligger lige ved siden af hotellet. Her
kan vi bl.a. se de flotte håndlavede smykker samt et flot udvalg af
julepynt - og måske gøre en god handel. Frokost på hotellet. Om
eftermiddagen er der tid til lige det, man har lyst til. Der er mulig-

Ski: Det er naturligvis også muligt at stå på ski i Vrådal, hvis vejret
er til det. Skiområdet har gode rummelige pister og mulighed for
både alpin og langrend. Kontakt os for nærmere information.

Straand Hotel
Kviteseidvegen 1698
3853 Vrådal, Telemark
Tlf: +47 3506 9000

Highlights

Hotellet er beliggende i et af de smukkeste områder i Telemarkens særprægede natur. På hotellet findes en indendørs swimmingpool samt sauna, motionsrum og mulighed for massagebehandlinger. Hyggelige opholdsrum i traditionelt norsk stil med pejs. Alle værelser har eget toilet
og bad, hårtørrer, tv og gratis WiFi. Hotellet har familieværelser – til 2 voksne og op til 3 børn.

• Smukke norske
omgivelser
• Charmerende
hotel i norsk stil

Polen er en af verdens mest anerkendte producenter af
håndlavede julekugler. Det er et lille mesterværk at fremstille de håndlavede julekugler, som pynter på ethvert
juletræ eller som smukt ophæng. Vi besøger en af de
største julekuglefabrikker i Polen, som håndlaver de unikke
julekugler i mange forskellige motiver, former, størrelser
og farver. En hyggelig julerejse til det sydvestlige Polen,
hvor vi bl.a. også skal til Wroclaw, der uden tvivl er en af
Polens smukkeste byer.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende
pauser gennem Danmark og Tyskland. Vi passerer grænsen til Polen
og ankommer til hotellet i Legnica hen på aftenen. Vi får aftensmad
ved ankomsten til Hotel Qubus.
2. dag: Legnica - Julekuglefabrik - Jawor. Efter morgenmaden
tager vi på en byrundtur i Legnica, så vi lærer byen at kende. Vi ser
blandt andet Skt. Peter & Paul Katedralen samt Slottet Piast, som er
et af de ældste slotte i Polen. Efter lidt tid i Legnica kører vi en tur
med bussen, hvor vi besøger en fabrik, som producere julepynt
og julekugler. Vi ser de forskellige produktionstrin og får naturligvis
også mulighed for indkøb til fabrikspriser. Herfra kører vi til Jawor en mindre by som skjuler en rigtig perle, Fredens Kirke, bygget for

protestanterne 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 indskrevet på
UNESCOs liste over verdens kulturarv, har overlevet til nu. Vi kommer tilbage til hotellet og får aftensmad.
3. dag: Wroclaw. Vi tager på en heldagsudflugt til Wroclaw, som
i 2018 blev kåret til et af Europas bedste rejsemål. 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 (Saltpladsen), som nu er et stort blomstermarked, Tvillingehusene Hans & Grethe og Jatki gaden, der i gamle
dage husede slagterboder, og som nu til dags er en hyggelig gade
med mange gallerier. Vi skal også 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
Highlights
til Hotel Qubus, hvor vi får aftensmad.
• Besøg på
julekuglefabrik
4. dag: Efter morgenmaden forlader
vi Legnica og Polen for denne gang.
• Se en af Polens
Vi forventer at være hjemme sidst på
smukkeste byer aftenen.
Wroclaw

• Stort julebord
• Aften med musik
og dans
• Tid til hygge foran
pejsen
Afrejse:
To 25.11.21

Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
Sø 28.11.21 4
4.498,- 700,-

TILKØB: Buffet omborg på færge, ud- og hjemrejse: 425,Valuta: NOK

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 1 x frokost
• 1 x gløgg og småkager
• 2 x aftensmad

•
•
•
•
•
•

1 x julebuffet og musik/dans
Juleværksted
Færge Danmark-Norge t/r
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

Hotel Qubus****
Ul. Skarbowa 2
59-220, Legnica
Tlf.: +48 76 866 2 100

Afrejse:
Hjemkomst:
To 25.11.21 Sø 28.11.21

Dejligt 4-stjernet hotel i centrum af Legnica, tæt på seværdigheder og butikker. Hotellet har egen restaurant, bar/lounge samt dejligt spaområde med sauna, jacuzzi og fitness.
Alle værelser har eget bad og toilet, TV, telefon og WiFi.

Dage: Pris:
Enev.:
4
2.898,- 300,-

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

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatninger i Legnica
• 3 x morgenbuffet
• 3 x aftensmad
• Besøg på julekuglefabrik

• Fredens Kirke i
Jawor
• Julepyntede
gader og butikker
• Dejligt hotel med
spaområde

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk Rejseleder
• 4-stjernet bus

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke kontanter. Kun betalingskort.
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GØTEBORG – JULETUR

STOCKHOLM – JULETUR

3 dage

Sverige

Sverige

Lige på den anden side af Kattegat ligger Gøteborg, som
ved juletid forvandles til en rigtig juleby med funklende julelys, flotte julepyntede butikker og julestemning. Forlystelsesparken Liseberg er - som Tivoli i København - et stort
tilløbsstykke, da parken er pyntet med millioner af glitrende julelys samt danner rammen om Sveriges største julemarked. Virkelig et besøg værd. Gøteborg indbyder til julehygge og en tur rundt i byen for at beundre, kigge, handle og fx nyde en kop kaffe eller gløgg med en »kanelbulle« eller en »lusekat«. Oplev også den gamle maleriske bydel Haga samt Kronhusboderne. Vi bor på hotel i gåafstand
til centrum og Liseberg-parken. En rejse for både børn og
voksne.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi til Frederikshavn,
hvorfra vi skal sejle kl. 14.00. Efter ankomsten til Gøteborg kører vi til
hotellet, hvor vi får tildelt vores værelser. Aftensmad på hotellet.
2. dag: Kungsportavenyn – Haga – Liseberg. Vi starter dagen
med en lille byvandring ad den store boulevard Avenyn med eksklusiv juleshopping, smuk julebelysning og mange caféer og videre
forbi Det Store Teater og Kungparken til bydelen Haga. I Haga, som
oprindeligt var en arbejderklasse-forstad, finder vi gamle maleriske
træhuse fra det 19.århundrede, brostensgader og en charmerende
atmosfære. Her er gammeldags julestemning, fine små butikker og
små hyggelige juleboder med alt fra luffer til sild. Herefter er resten

Hotel Liseberg Heden****
Sten Sturegatan 1
411 39 Gøteborg
Tlf. + 46 3175 06 900

Afrejse:
Fr 03.12.21

Hjemkomst:
Sø 05.12.21

af dagen på egen hånd. Man kan blive i området eller tage med
bussen retur til hotellet. I dag er der god tid til at opleve centrum af
Gøteborg og julestemningen i Liseberg-parken. Rejselederen er naturligvis behjælpelig med vejledning. Først på aftenen går rejselederen i Liseberg-parken, hvor man er velkommen til at følge med.
Billetter til parken købes på hotellet til specialpris.
3. dag: Domkirken – Kronhuset – Nordstan. Efter morgenmaden checker vi ud og pakker kufferterne i bussen. Man kan bruge
dagen på egen hånd eller tage med på en lille bytur. Vi mødes alle
igen foran hotellet kl. 15.00. Byrundturen starter med bus, som tager os til Domkirken. Herfra går vi til Kronhuset og Kronhusboderne. Kronhuset var oprindelig hærens tøjhus til opbevaring af krudt,
våben, uniformer og udrustning. Rundt om pladsen ligger Kronhusboderne - gamle håndværkerhuse fra midten af 1700-tallet. I husene er der arbejdende værksteder fx glaspuster, sølvsmede og butikker
med en dejligt duft af krydderier og
Highlights
nymalet kaffe. Herfra videre gennem
• Sveriges største
handelsgaden Kungsgatan til shopjulemarked i
ping centeret Nordstan, hvor alt er
Liseberg-parken
pyntet op til jul på bedste vis. Tid på
egen hånd til frokost og shopping inden bussen igen møder os foran centeret. Afgang mod Danmark kl. 16.00.
Ankomst Frederikshavn kl. 19.25, hvorefter vi kører mod vores opsamlingssteder.

Hotellet ligger i hjertet af Göteborg. Der findes desuden
fitnessrum og sauna. Billetter til Liseberg-parken kan købes
i receptionen til specialpris. Hotellet har 179 værelser, der
indeholder TV, gratis WiFi og eget badeværelse med toilet,
bruser samt hårtørrer.

Dage: Pris:
Enev.:
3
2.998,- 950,-

• Oplev centrum af
Gøteborg i et væld
af julelys og julepynt
• Se den gamle maleriske bydel Haga
• Kronhuset &
Kronhusboderne
• Tid til hygge og
oplevelser
• Centralt beliggende
hotel

Børn 0-2 år: 0,-   Børn 3-12 år: 1.998,-

Prisen inkluderer:
• Færge til Gøteborg t/r
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet

Valuta: SEK

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke kontanter. Kun betalingskort.
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4 dage

•
•
•
•

1 x aftensmad
Alle nævnte udflugter ekskl. entréer
Dansk rejseleder
4-stjernet bus

Stockholm inviterer på svensk julehygge, friskbagte lussekatte og flotte julemarkeder i den charmerende og enestående by. Oplev det traditionsrige julemarked på Gamla
Stan, som er Sveriges ældste julemarked. Her findes markedsboder med et stort udvalg af svenske specialiteter fra
karameller og ost til keramik og garnvarer. Slentre gennem
de små brostensbelagte stræder, lad dig fascinere af byens
unikke beliggenhed og de flotte bygningsværker. Vi besøger nogle af de mest kendte seværdigheder og nyder tid på
egen hånd i den julepyntede storby.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Fra Thisted kører vi via Skive/Herning til Frederikshavn, hvorfra vi skal sejle til Gøteborg med Stena Line. Vi fortsætter
op gennem Sverige med passende pauser og får aftensmad undervejs på en restaurant. Vi når hotellet i Stockholm sidst på aftenen.
2. dag: Kongeslottet - Gamla Stan. Efter morgenmaden tager vi
byrundtur, hvor vi udforsker Sveriges charmerende hovedstad med
bus og til fods. Vi besøger Kongeslottet og ser vagtparaden samt
Stadshuset. Vi fortsætter til Gamla Stan – den ældste del af Stockholm, hvor vi bl.a. ser Storkyrkan (entré ca. 40 SEK) inden resten af
dagen er på egen hånd til julehygge, julemarkeder og evt. lidt julegaveindkøb. Oplagt kunne også være at se den flotte by fra vandsiden. Bådudflugter tilbydes fra byens forskellige kajer. Her kan du tage kortere færge- og sightseeingture m.m. Eller nyd blot den flotte
Scandic
Norra Bantorget
Wallingatan 15
111 24 Stockholm
Tlf. +46 8 517 670 00

Afrejse:
Fr 10.12.21

Hjemkomst:
Ma 13.12.21

storby med f.eks. en kop kaffe på en af de mange caféer og gåtur i de
hyggelige gader. Byen er fuld af muligheder. Aftensmaden på egen
hånd. Rejselederen er naturligvis behjælpelig med at finde et sted.
3. dag: Øen Djurgården. I dag starter vi ud med at besøge Djurgården – øen i Stockholm som rummer bl.a. Vasamuseet, Naturhistorisk museum og frilandsmuseet Skansen. Vi starter ved Vasamuseet (entré ca. 130 SEK) med det prægtige skib, der sank på sin
jomfrurejse i 1628. Derefter er der tid på egen hånd til frokost samt
f.eks. et besøg på julemarkedet i Skansen (entré ca. 180 SEK), som
er verdens ældste frilandsmuseum. Her kan man opleve svenske juletraditioner fra før i tiden. Dans rundt om juletræet på torvet, lav
juleklip i værkstedet, besøg dyrene og smag på diverse lækkerier.
Man kan på Djurgården også besøge Naturhistorisk museum eller
ABBA-museet. Oplev lige det sted, som du finder mest interessant.
Efter nogle timer på øen er det muligt at tage bussen retur til hotellet. Aftensmaden på egen hånd. Rejselederen er naturligvis behjælpelig med at finde et sted.
4. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden starter hjemrejsen, og med
pauser undervejs når vi Gøteborg. Vi
sejler med Stena Line og under overHighlights
farten er det muligt at købe lidt aftensmad. Vi er i land i Frederikshavn
• Bo i centrum af
først på aftenen. Rejsen afsluttes i voStockholm
re hjembyer efter en skøn tur til en af
• Gamla Stan –
Nordeuropas smukkeste hovedstæder.
Stockholm´s
originale bymidte

Scandic Norra Bantorget er beliggende i hjertet af Stockholm, men
stadig i rolige omgivelser. Butiksstrøget Drottninggatan er lige rundt om
hjørnet, og den fører hele vejen til den charmerende gamle bydel. Hotellet har egen restaurant, kaffebar og fitnessrum. Værelser med eget bad/
toilet, telefon, TV og WiFi.

Dage: Pris:
Enev.:
4
3.398,- 1.200,-

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke 		
kontanter. Kun betalingskort.
Tilkøb: Buffet på Stena Line på ud- og hjemrejse: 400,Valuta: SEK

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning i det centrale
Stockholm
• 3 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad

• Kongeslottet med
vagtparaden
• Flotte julemarkeder
• Tid på egen hånd

• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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PRAG – JULETUR

BAD BERLEBURG & SAUERLAND

4 dage

Tjekkiet

Tyskland

© Fotofreunde Feudingen

Prag byder på ægte eventyrlig julestemning, når de små
hyggelige gader og smukke gamle bygninger pyntes op
til jul. Hovedstaden er en enestående by fyldt med kultur
og stemning. Byen er en af Europas ældste byer og smukt
placeret ved floden Moldau. På denne juletur vil vi opleve Prag og nogle af byens seværdigheder ved juletid. Det
vil også være muligt at gøre en god julehandel til fornuftige priser. Vi bor i den nyere bydel tæt på Wenzelpladsen.
En spændende bydel fyldt med flotte områder, butikker, restauranter og et pulserende kulturliv.

PROGRAM:
Udrejse: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til hotellet i Prag, hvor vi bliver indkvarteret og får aftensmad på nærliggende restaurant.
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 topseværdigheder og er populær hos kunstner, musikere og souvenirsælgere, som står på begge sider af broen. 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

Hotel Ambiance****
Tyrsova 8
Prag 2
Tlf.: +42 0 24602 2998

Afrejse:
Ma 06.12.21

Hjemkomst:
To 09.12.21

euro). Aftensmaden spiser vi på en af byens mange hyggelige
restauranter. Rejselederen er gerne behjælpelig med at finde et
spisested.
Hradcany Borgen - Sankt Veit Katedralen - Kongeslottet 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. Når vi har oplevet stemningen i dette
hyggelige område af Prag, spadserer vi ned til byen gennem bl.a.
»Den Gyldne Gade«, hvor der før i tiden boede guldsmede og
alkymister. Samlet entre til borgområdet ca. 250 CZK. Om eftermiddagen vil der være mulighed for at nyde Prag på egen hånd.
Aftensmad på egen hånd. Rejselederen er naturligvis behjælpelig
med at finde et sted.
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 hjembyer sidst på aftenen.

Dage: Pris:
Enev.:
4
2.598,- 600,-

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad

Highlights
• Byrundtur i det
historiske Prag
• Sejltur på Moldau
floden gennem
Prag
• Besøg Hradcanyborgen & Den
Gyldne Gade

4-stjernet hotel beliggende midt i hjertet af det nye Prag, kun
10 minutters gang fra Wenzelpladsen. Mange butikker, cafeer
og restauranter ligger lige udenfor hotellet. Alle værelser har
eget bad og toilet, føntørrer, skrivebord og aircondition

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

• Se den smukke Skt.
Veit Katedral
• Se Prag med
julepynt og julestemning

• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

© BLB Tourismus_GmbH

Her får du mulighed for at opleve Berleburg Slots flotte og
traditionsrige julemarked. Vi bor i Sauerland, Naturpark
Rothaargebirge, tæt på byen Schmallenberg - en af områdets mange hyggelige byer med 26.000 indbyggere. Berleburg ligger i det smukke Sauerland, et særpræget og dejligt
naturområde midt i Tyskland. Her veksler trange dale med
skovklædte bjerge og gamle romantiske bindingsværksbyer. Området kaldes også for ”de tusinde bjerges land”. Vi
skal også besøge Europas største bryggeri, Warstein.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling går turen sydpå, forbi Hamburg og med passende pauser undervejs til hotellet i Sauerland. Her
mødes vi efter indkvartering til aftensmad på hotellet.
2. dag: Willingen - Warstein. Efter morgenmaden kører vi en tur
til den atmosfære fyldte by Willingen. Her holder vi en lille formiddagspause, inden turen går videre til et af Europas største bryggerier - Warstein. Warstein, som ligger i byen af sammen navn, dækker et
areal på ca. 30 ha. Her skal vi på en spændende rundtur i Warsteiner
Welt. Vi bliver budt velkommen i det særprægede Roatrium – et multimedia teater hvor vi ser en lille film om bryggeriets historie. Herefter tager vi plads i et lille tog, som tager os med på en tur gennem
bryggeriet. Til slut får vi en kartoffelsuppe lavet efter en lokal opskrift,

Sauerland Alpin Hotel***
An der Almert 11
57392 Schmallenberg-Grafschaft
Tlf.:+49 2972 3030

Afrejse:
To 09.12.21
Valuta: Euro

Hjemkomst:
Sø 12.12.21

hvortil vi får en øl eller en alkoholfri drikkevare. Derefter går turen tilbage til hotellet, så vi har lidt tid her i de nære omgivelser, inden der
igen er aftensmad på hotellet.
3. dag: Bad Berleburg. Vi tager på en heldagstur til det skønne Berleburg. Midt i den gamle historiske by ligger den store park med barokslottet, hvor prinsesse Benedikte bor med familien. Julen har været et særligt højdepunkt i Bad Berleburg i en årrække. På slotspladsen er der en fantastisk, eventyragtig julestemning med masser af
boder og julelys, fakler og julemad. Rundt om slottet er der forskellige julemarkeder med forskellige temaer lige fra middelalderen til
i dag, hvilket gør det til et af de mest varierede julemarkeder i Tyskland. Til tider kan der opleves gøglere, musiker og handlende i middelalderlig miljø, hvor også riddere og soldater beskytter Berleburg
Slot. Slottet vil have åbent for rundvisninger. Vi bruger dagen i Berleburg til mørkets frembrud, så vi kan opleve julelysene tændt. Sidst på
eftermiddagen kører vi tilbage mod hotellet til sen aftensmad.
4. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden
starter hjemrejsen. Hen på eftermiddagen når vi den dansk/tyske grænse, hvor
vi holder en pause, før turen afsluttes op
gennem Jylland efter dejlige dage i Sauerland.

Dejligt hotel beliggende i Naturpark Rothaargebirge, ca. 5 km. fra byen Schmallenberg.
Hotellet har swimmingpool, restaurant og bar.
Alle værelser har eget bad og toilet.

Dage: Pris:
Enev.:
4
3.098,- 450,-

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenmad
• 3 x aftensmad
• Besøg og rundvisning på Warstein
Bryggeri

Highlights
• Besøg og rund
visning på et af
Europas største
bryggerier
• Let frokost på Warstein Bryggeri
• Besøg det smukke
julemarked ved
Berleburg Slot
• Hotel beliggende i
dejlige omgivelser i
Naturpark

• Suppe og en drikkevare på Warstein
Bryggeri
• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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BERLIN – JULETUR

BREMEN – JULETUR

4 dage

Tyskland

Tyskland

Oplev Berlin i julestemning. Specielt i juletiden er Berlin noget helt særligt. Her pryder juleudsmykning og julemarkeder det meste af byen. Besøg et af de mange julemarkeder
og oplev julehyggen, musikken, duften af Glühwein og gør
en god julegave handel. Tag med op i Fjernsynstårnet og se
Berlins juleudsmykning fra oven eller besøg det farverige
Friedrichstadt palast, hvor man kan opleve et fantastisk
show. Byen summer af liv, og det er ikke mindre i julen, hvor
byen er præget af julemarkeder og hyggelige juleboder.

PROGRAM:
Udrejse: Vi kører med passende pauser, til vi når hotellet i Berlin sidst
på eftermiddagen. Hotellet ligger centralt i det vestlige Berlin på den
berømte gade Kurfürstendamm 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 skal
opleve de mange og unikke 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: Oplev den gamle grænseovergang mellem
Øst- og Vestberlin, når vi holder en længere pause ved Checkpoint
Charlie. Her finder man mange sjove og spændende udstillinger/
museer såsom; Det store Mauer-Museum, Trabi-Museum og BlackBox. Vi anbefaler Yadegar Asisis` 15 meter høje panorama i en rund

Best Western Plus
Plaza Berlin****
Kurfürstendamm 203
10719 Berlin
Tlf.: +49 30 88 70 820

Afrejse:
Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
To 02.12.21 Sø 05.12.21 4
2.898,- 850,-

bygning, som viser livet omkring muren i begyndelsen af 80erne (entré 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: Oplev Berlin oppefra med
et besøg i Fjernsynstårnet, som ligger midt på Alexanderplatz. 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.
Julemarkeder: Berlin byder på over 100 julemarkeder og de største
findes omkring Alexanderplatz og Gendarmenmarkt, hvor man finder mange boder og fortryllende julestemning. Overalt i byen bliver der jule- og vinterhygget med boder, skøjtebaner, kulinariske og kulturelle opleHighlights
velser. I nærheden af hotellet ligger ju• Mange flotte
lemarkedet ved Gedächtnis kirken. Det
julemarkeder
er et af de mest besøgte julemarkeder
• Panoramaudsigten
i Berlin med over 170 boder og masser
fra Fjernsynstårnet
af underholdning og blot i gåafstand
fra hotellet.
• Det imponerende
Asisi Panometer
Hjemrejse: Efter mange spændende
• Spændende byoplevelser i Berlin forlader vi hotellet efrundtur
ter morgenmaden og kører mod Dan• Grænseoverganmark. Vi holder en pause ved grænsen.
gen ved CheckForventet hjemkomst først på aftenen.
point Charlie

4-stjernet hotel med beliggenhed på 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. Alle værelser har eget toilet, brusebad, aircondition, telefon og tv. Der er mulighed for familieværelser på forespørgsel.

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad

TILKØB Entre Fjernsynstårnet: 150,- .
Der tages forbehold for arrangementer, som gør at besøget ikke kan finde sted.
TILKØB aftensmad: 400,- . Bestilles sammen med rejsen.
Det er muligt, at tilkøbe aftensmad på hotellet på 2. og 3. dagen.
Valuta: Euro
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3 dage

• Hotel på
Kurfürstendamm

Vi skal bo i Bremen, hovedbyen i delstaten Bremen, med
550.000 indbyggere. Byen er over 1200 år gammel, og ligger smukt ved Weserfloden og har en pragtfuld bymidte med brostensbelagte gader, det smukke renæssance
rådhus, et historisk torv og naturligvis bronzestatuen af
de verdenskendte stadsmusikanter fra Brødrene Grimms
eventyr. Vi bor helt tæt på den hyggelige bymidte og tæt
på promenaden ned til Weserfloden, alt i gåafstand.

PROGRAM:
1. dag: Efter endt opsamling holder vi en pause for at nyde en kop
kaffe og et rundstykke. Vi kører ned gennem Danmark og videre ind
i Tyskland. Vi holder pauser undervejs bl.a. til frokost. Sidst på eftermiddagen ankommer vi til hotellet i Bremen. Da vi bor midt i byen,
vil der være mulighed for at gå en aftentur og se den smukt pyntede
juleby og ikke mindst lysene langs Weserfloden. Aftensmad på hotellet.

hvis man tænker på det, medens man holder om æslets blankslidte
forben. Eftermiddagen har vi på egen hånd til at besøge det meget
flotte og store julemarked. Her ligger smukt dekorerede træhuse side
om side på Bremens markedsplads, og her er en dejlig julestemning.
Ved Weserflodens promenade modtages gæsterne af festligt belyste
historiske skibe og markedsboder, der dufter af røgelse. Her er meget at se på og en del restauranter og cafeer.
3. dag: Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører til Hamburg. Vi får lejlighed til at gå på egen hånd i en del af den julepyntede by og evt. købe lidt frokost. Lige over middag kører vi videre op
til grænsen, hvor vi holder en lille indkøbspause, før turen går til vore hjembyer.

2. dag: Mætte af hotellets store morgenbuffet går vi en lille byrundtur, således vi kan se nogle af de seværdigheder, som byen gemmer
på - bl.a. det gamle rådhus opført i 1405. Vi skal også se den berømte statue af ”Bymusikanterne” kendt fra Grimms eventyr. Bronzestatuen af æslet, hunden, katten og hanen stammer fra 1952 og er startsted for ”Den tyske Eventyrvej”. Her kan måske få et ønske opfyldt,

Highlights

• Mange muligheder for shopping
• Interessante museer for alle aldre

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

• Hotel i det gamle
Bremen
Best Western
Hotel Zur Post****
Bahnhofsplatz 11
28195 Bremen
Tlf.: +49 421 30590

Afrejse:
Ma 29.11.21
Fr 17.12.21
Valuta: Euro

Hjemkomst:
On 01.12.21
Sø 19.12.21

Hyggeligt 4-stjernet hotel beliggende tæt på centrum af det gamle
Bremen, tæt på markedspladsen og floden Weser, få minutters gang fra
Domkirken. Hotellet har restaurant, bar og opholdsrum med behagelige
møbler. Her er indendør pool og adgang til wellness. Alle værelser er
moderne og elegant indrettet med bad, toilet, minibar og TV.

Dage: Pris:
Enev.:
3
2.298,- 400,3
2.298,- 400,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer

• Byrundtur
• Flot julemarked i
Bremen
• Besøg i Hamburg

• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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DRESDEN – JULETUR

HAMBURG – JULETUR

4 dage

Tyskland

Tyskland

© Landeshauptstadt Dresden og Sylvio Dittrich

© Landeshauptstadt Dresden og Sylvio Dittrich

Dresden har nogle af Østtysklands største og mest traditionsrige julemarkeder. Ikke langt fra hotellet finder man
det meget berømte og smukke julemarked i Striezelmarkt,
som er et af Tysklands ældste og største julemarkeder. Vi
bor i centrum, og julestemningen fornemmes allerede lige
udenfor hotellets dør. Dresden har flere hyggelige julemarkeder, som findes i gåafstand fra hotellet. Der bliver også
en udflugt til Meissen, hvor julestemningen også er at finde.

Udrejse: Vi kører med passende pauser til vi når hotellet i Dresden,
hvor vi bliver indkvarteret og får aftensmad. Aftenen kan man nyde
i hotellets hyggelige bar eller måske spadsere en tur igennem byen
og se de mange flotte julelys.
Byrundtur: Efter morgenmaden tager vi på en spændende byrundtur både til fods og med bus. Dresden byder på mange storslåede
seværdigheder, og byen er smukt pyntet i julens tegn. Vi kører en
rundtur i byen og ser den gamle bydel med de imponerende paladser og kirker. Vi ser Frauenkirche, som er blevet genopført og regnes
for en af de fineste protestantiske kirker i verden. Der bliver også lidt
tid på egen hånd til at fordybe sig i byen eller besøge et af de hyggelige julemarkeder og nyde stemningen.
Asisi Panorama: Kunstneren Yadegar Asisi har lavet denne moderne
360° panorama udstilling, som er en fantastisk og anderledes attraktion. Han gengiver forskellige miljøer i 1:1 skala, som næsten virker

Ibis Hotel Dresden***
Prager Strasse
01169 Dresden
Tlf.: +49 351 4856 2000

3-dimensionelt. De har siden 2003 været blandt de største panoramaer i verden (entre ca. 11,50 euro).
Meissen: En kører udflugt til Meissen, som bl.a. er kendt for det berømte og fine Meissner Porcelæn. Meissner Porcelæn er kendt 300 år
tilbage. Vi besøger fabrikken og ser arbejdsgangene og museet (Tilkøb: 100,-). Her er desuden en meget flot butik. Vi skal også have tid
på egen hånd til at nyde byen med den gamle markedsplads og den
hyggelige julestemning.

Julemarked: Der bliver god tid til
at besøge de mange julemarkeder i
Dresden, hvor man kan gøre en god
handel. Her kan man bl.a. købe den
berømte julekage Christollen, nyde et
glas glühwein samt mange andre julespecialiteter.
Hjemrejse: Efter morgenmaden kører vi hjemover mod den tysk/danske
grænse og holder en lille indkøbspause. Vi kører op gennem Jylland og regner med at være ved vore hjembyer
hen på aftenen.

Ibis Hotel Dresden ligger i centrum, direkte ved indkøbsgader
og seværdigheder. De fleste seværdigheder kan nås til fods
bl.a. Frauenkirche og Dresden Slot. Alle værelser er moderne
indrettet og har bad/toilet, aircondition, telefon og TV.

Dage: Pris:
Enev.:
4
2.998,- 480,-

TILKØB: Entre Meissen: 100,Bestilles sammen med rejsen.
Der tages forbehold for arrangementer, som gør at
besøget ikke kan finde sted.
Valuta: Euro
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Shopping & Restauranter: I Dresdens gader er mulighederne mange. Her findes bl.a. det store shoppingcenter Altmarkt-Gallerie med
over 200 butikker. Vi spiser ude 2 aftener på egen hånd, men rejselederen er behjælpelig med at finde en af de mange hyggelige restauranter, der er i byen.

PROGRAM:

Afrejse:
Hjemkomst:
Ma 13.12.21 To 16.12.21

3 dage

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenmad
• 1 x aftensmad

Highlights
• Asisi Panorama, et
af verdens største
panoramaer
• Byrundtur i Dresden »Elbens Firenze«
• Fabriksbesøg på
Meissner Porcelæn
• Hotel i gågaden og
tæt på julemarkeder
• Tid på egen hånd til
at nyde pragtfulde
Dresden
• Oplev det hyggelige Julemarked i
Striezelmarkt

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

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, musicals, 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 Jungfernsteig 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 udenrigshandel, har
man mulighed for en spændende havnerundfart. Hamburg har simpelthen fantastisk meget at tilbyde, og kun fantasien sætter grænser.

PROGRAM:

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 spændende
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 afsked 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.

1. dag: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til vi

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

Afrejse:
Hjemkomst: Dage: Pris:
Enev.:
On 08.12.21 Fr 10.12.21 3
1.998,- 400,Ma 13.12.21 On 15.12.21 3
1.998,- 400,-

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

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet

Highlights
• Hamburg har
mange forskellige
julemarkeder.
• Oplev f.eks. det
alternative julemarked på Reeperbahn
eller det traditionelle på Rådhuspladsen blandt mange.
• Byrundtur i
Hamburg
• Centralt beliggende
hotel i gåafstand til
St. Pauli

• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Valuta: Euro
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HANNOVER – JULETUR

HARZEN – JULETUR

3 dage

Tyskland

Tyskland

Oplev Hannover ved juletid. Hannover er verdens største
messeby, men den er også en af Tysklands førende storbyer. En moderne by som samtidig byder på masser af
kultur, historie og seværdigheder. Ved juletid danner den
historiske bydel rammen om et stemningsfyldt julemarked.
Her finder man over 150 juleboder med f.eks. trælegetøj,
bagværk, porcelæn, smykker og meget andet.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse – Hamburg. Efter endt opsamling kører vi med passende pauser sydover til Hamburg, hvor vi forventer at være fremme
først på eftermiddagen. Her vil der være mulighed for at opleve det
store julemarked ved det betagende Gamle Rådhus. Der vil også
være mulighed for en gåtur langs Alstersøen til Gänsemarkt i den
hyggelige bymidte. Sidst på eftermiddagen fortsætter turen til hotellet i udkanten af Hannover, hvor vi får aftensmad på hotellet.
2. dag: Hannover. Efter morgenmaden skal vi opleve Hannover. Vi
mødes med en lokal guide, som tager os med på en byrundtur. Vi ser
de kendte seværdigheder i byen og får fortalt om Hannover og ikMaritim Airport
Hotel Hannover****
Maritimstrasse 1
30855 Langenhagen
Tlf. +49 511 97370

Afrejse:
Ma 06.12.21
Fr 10.12.21
Valuta: Euro
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Hjemkomst:
On 08.12.21
Sø 12.12.21

4 dage

ke mindst byens historie. Blandt andet ser vi det gamle rådhus, som
på fineste vis fortæller byens historie i 4 modeller af byen. Til slut får
vi fornøjelsen af at lære, hvordan man drikker den traditionelle snaps
”Lüttje Lage”……Skål!!!! Om eftermiddagen vil der være mulighed for
at besøge det stemningsfyldte og 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 restauranten på hotellet.
3. dag: Herrenhausen – Hjemrejse. Efter morgenmaden er det blevet tid til at tage afsked med hotellet og starte hjemturen. Undervejs
besøger vi Herrenhausen i udkanten af Hannover – den kendte og
meget besøgte barokke og kunstneriske have, som selv i vintertiden
Highlights
tager sig flot og storslået ud. Herefter
• Kæmpe jule
fortsætter hjemturen med en pause
marked med
ved grænse med mulighed for lidt
over 150 boder i
indkøb. Vi er hjemme først på aftenen.
Hannover

Pris:
2.298,2.298,-

Enev.:
300,300,-

PROGRAM:
1. dag: Udrejse: Efter endt opsamling holder vi pause for at nyde
en kop kaffe og et rundstykke ved bussen. Herefter kører vi med
passende pauser til vi ankommer til Goslar og hotellet. Hvis tiden
tillader det, vil vi efter at have tjekket ind på hotellet gå en lille byrundtur i den smukke gamle og flotte julepyntede by, hvor vi bl.a.
kommer forbi Siemenshaus og Kaiserpfalz. Derefter er der aftensmad på hotellet.
2. dag: Goslar. Efter morgenmaden kører vi en lille rundtur i Vestharzen. Vi vil bl.a. se den flotte norske stavkirke i Hahnenklee og den
gamle mineby Clausthal-Zellerfeld. Turen går videre gennem Altanau og til Okertalsperre, hvor vi holder en pause, før vi kører tilba-

ge til Goslar. Her får vi mulighed for at købe frokost på en af de mange restauranter, der findes i byen. Resten af dagen skal nydes i den
smukt julepyntede by, hvor der er mange muligheder for at nyde et
glas punch og andre gode, varme drikke. Aftensmad på hotellet. Da
hotellet ligger midt i byen, er der mulighed for efter aftensmaden at
gå en tur ud på markedspladsen med alle juleboderne.
3. dag: Østharz. Efter morgenmaden køre vi tur til det gamle Øst
harzen. Her vil vi besøge den smukke by Wernigerode og gå en
byrundtur med rejselederen, før der bliver tid på egen hånd til at
nyde alle juleboderne på torvet. Vi fortsætter til den smukke by
Quedlinburg, en meget charmerende gammel by med en historisk bykerne og et imponerende slotsbjerg. Vi går en lille tur rundt i
byen og får tid at nyde en af de mange hyggelige cafeer, før vi igen
kører gennem det smukke landskab tilbage til Goslar. Igen vil der
være tid til at hygge sig i Goslar inden der er aftensmad på hotellet.
4. dag: Hjemrejse - Celle. Efter
morgenmaden pakker vi bussen og
kører mod Celle. Her holder vi en
pause i den charmerende by. Byen
er et besøg værd, alene på grund
af de smukke bindingsværkshuse i
centrum og slottet. Efter en pause
her fortsætter vi mod grænsen, hvor
der vil være en pause til lidt indkøb,
inden vi kører mod vore hjembyer.

• Ophold i
Hamburg

Elegant 4-stjernet hotel beliggende i udkanten af Hannover ved
Hannover Lufthavn. Hotellet byder på mange faciliteter som bl.a.
spa-område med pool, sauna, dampbad og motionscenter. Hotellet har også hyggelige opholdsområder, bar og restaurant. Værelserne er alle med eget bad og toilet, tv, minibar og gratis WiFi.

Dage:
3
3

Det skovklædte bjergplateau Harz, der rejser sig over den
flade nordtyske slette, er et vidunderligt skattekammer af
natur, kultur og historiske charmerende byer, hvoraf to er
på UNESCOs liste over verdens kulturarv - nemlig Goslar og
Quedlingburg. Vi skal bo i Harzens perle, Goslar, den største og mest charmerende by i Harzen. Her i Goslar havde
de tysk-romerske kejsere residens for cirka et årtusinde siden. Byen er præget af charmerende huse i bindingsværk
og skiferbelægning i smukke mønstre, som blev bygget, da
minearbejderne hentede sølv, bly og kobber op af minen
i Rammelsberg syd for Goslar. Vi skal bo på et af de mest
centrale hoteller i Goslar med gågade og torvet inden for
ganske kort gåafstand.

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• Byrundtur med lokal guide

•
•
•
•

• Byrundtur med
lokal guide
• Besøg i
Herrenhausen

1 x Lüttje Lage
Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
Dansk rejseleder på hele turen.
4-stjernet bus

Highlights
• Hotel i centrum
med gåafstand til
den gamle bydel
• Byrundtur i hyggelige Goslar
• Hahnenklee
stavkirke
• Se julemarked i
Wernigerode

Der Achtermann****
Rosentorstr. 20
38640 Goslar
Tlf. +49 5321 700 000

Afrejse:
Hjemkomst:
Sø 05.12.21 On 08.12.21
Valuta: Euro

4-stjernet hotel beliggende lige ud til gågaden i Goslar. Hotellet er
bygget over forskellige perioder og har derfor niveau forskelle indendørs samt forskellige værelser. Utroligt charmerende hotel, der
delvist er bygget ind i den gamle bymur. Indendørs pool og sauna til fri afbenyttelse, hyggelig restaurant og bar. Alle værelser har
brusebad/karbad, toilet, minibar, hårtørre, WiFi og TV.

Dage: Pris:
Enev.:
4
3.298,- 300,-

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 3 x aftensmad

• Julemarked i
Quedlinburg
• Se den hyggelige julepyntede by
Celle

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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LÜBECK – JULETUR

RÜDESHEIM – JULETUR

2 dage

Tyskland

Tyskland

En hyggelige juletur til et af de mest traditionsrige 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 indkvarteret 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, besøge 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 frokost kører
vi til den dansk/tyske grænse, hvor vi gør ophold, med mulighed for
indkøb. Vi regner med at være hjemme hen på aftenen.

Flot 4-stjernet hotel beliggende centralt og kun få minutters gang fra
det gamle Lübeck og gågaden. Hotellet har elevator, restaurant og
bar. Gratis WiFi. Alle værelser har eget bad og toilet.

Holiday Inn ****
Travemünder Allee 3
23568 Lübeck
Tlf. +49 451 37060

Radisson Blu Senator Hotel*****
Willy-Brandt-Alle 6
23554 Lübeck
Tlf. +49 451 1420

5 dage

Highlights
• Hyggeligt og flot
julemarked
• Hotel tæt ved
gågaden

Luksuriøst hotel direkte ned til floden Trave. Fantastisk udsigt over floden. Kun få minutters gang til det gamle Lübeck og gågaden. Hotellet har elevator, restaurant og bar samt
indendørs pool og sauna, som frit kan benyttes. Gratis WiFi. Alle værelser har eget bad og
toilet, sikkerhedsboks, badekåbe og slippers.

• Se den store
Niederegger butik
med fin marcipan
• Hyggelige
juleboder

Rüdesheim ligger lige midt i et af Tysklands største vinområder og ligger smukt placeret mellem Rhinen og de stejler
bjergskråninger. Her dyrkes nogle af Tysklands dyreste
vine, og stedet er berømt for sin produktion af rhinsk vine
- specielt den helt lokale Rüdesheimervin. Selve byen har
en yderst charmerende bykerne, som oser af stemning og
hygge. Turen til ”Det Romantiske Tyskland” er både for de
unge, og de der er blevet lidt ældre. Hotel Rheinstein er
meget centralt beliggende - tæt ved floden og Drosselgasse
og med handelsmuligheder lige udenfor døren. Her er masser af muligheder for at nyde livet i byen og de populære
restauranter med musik det meste af dagen og aftenen.

PROGRAM:
Udrejse: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser sydover til Rüdesheim, hvor vi forventer at være fremme til sen aftensmad.
Byrundtur: Vi vil denne dag tage på en gåtur rundt i byen og se den
sjove og smukke by. Det bliver en formiddagstur således at de, der
har lyst, kan gå på egen hånd om eftermiddagen og nyde det store,
flotte julemarked i Rüdesheim.
Germania: Vi kører en halvdagstur op til Germaniamonumentet,
hvor vi bl.a. kan nyde den smukke udsigt ned over vinmarkerne
og Rhinen. Der bliver mulighed for at tage svævebanen tilbage til
Rüdesheim. Pris for svævebanen ca. 6,- euro

Vintur: Vi arrangerer ligeledes en tur til en vinbonde, hvor vi får lov
at smage de dejlige vine fra Rhinområdet og køre en tur op i vinmarkerne. Pris ca. 16,- euro
Julemarked: Vi bruger dagen i Rüdesheim, hvor man kan besøge
Nationernes Julemarked. Her oplever man skikke og traditioner i en
stemningsfuld atmosfære. Her er 120 boder fra omkring 12 lande,
og midt i det hele står Europas største julekrybbe omgivet af sit eget
landskab.
Mainz: Vi besøger den tyske by Mainz med næsten 200.000 indb.
Byen ligger på Rhinens venstre bred lige overfor, hvor floden Mainz
løber sammen med Rhinen. Her skal vi opleve det skønne Mainzer
julemarked på markedspladsen under lysteltet foran den imponerende kulisse af den 1000 år gamle Martins Domkirke og de maleriske renæssancefacader på de historiske markedshuse. Her er også
krybbefigurer i fuld størrelse, kort sagt
et helt imponerende julemarked.
Der vil være musik og mulighed for
en dans på hotellet om aftenen.
Hjemrejse: Vi må nu forlade dette
skønne område og køre mod Danmark. Vi vil gøre ophold ved den
dansk/tyske grænse. Vi forventer at
være hjemme sen aften.

Afrejse:
To 25.11.21
Sø 28.11.21
Ti 30.11.21
Ma 06.12.21
Valuta: Euro
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Hjemkomst:
Fr 26.11.21
Ma 29.11.21
On 01.12.21
Ti 07.12.21

Dage:
2
2
2
2

Pris:
1.398,1.398,1.498,1.498,-

Enev.:
300,300,380,380,-

Hotel:
Holiday Inn
Holiday Inn
Radisson
Radisson

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning
• 1 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

• Hotel ud til Rhinen
og tæt på julemarked og centrum
• Fantastisk julemarked i Rüdesheim
• Byrundtur i den
julepyntede by
• Tur til Germania
monumentet

• Julepyntede gader
og butikker
• Stop ved grænsen
for juleindkøb

Highlights

Hotel Rheinstein***
Rheinstrasse 20
65385 Rüdesheim
Tlf.: +49 6722 2004

Afrejse:
Hjemkomst: Dage:
On 24.11.21 Sø 28.11.21 5		
Valuta: Euro

Hyggeligt familiedrevet 3-stjernet hotel med masser af atmos
fære og beliggende i centrum af Rüdesheim lige ud til Rhinen.
Hotellet ligger meget centralt, hvorfor der kan forekomme støj
fra byen og jernbanen. Hotellet har elevator. Alle værelser har
eget bad, toilet og TV.

Pris:
3.798,-

Enev.:
600,-

Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning
• 4 x morgenbuffet
• 4 x aftensmad

• Oplev det fantastiske julemarked i
Mainz
• Musikunderholdning på hotellet
• Alle nævnte
udflugter
ekskl.
• Smag
de gode
Rhinentreer ske vine
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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WISMAR & ROSTOCK – JULETUR

3 dage

Julemarked i Tyskland er en stor oplevelse og overgår,
hvad man ser andre steder. Traditionen for de tyske
julemarkeder går helt tilbage til middelalderen. 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.

vi nemt kan færdes på egen hånd og måske gå en lille aftentur i
centrum.

PROGRAM:
1. dag: Wismar. 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 omdannet til
et smukt og stemningsfuldt juleparadis omkranset 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

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

Valuta: Euro
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4 dage

Tyskland

Tyskland

Afrejse:
Hjemkomst:
Fr 03.12.21 Sø 05.12.21
Ti 14.12.21 To 16.12.21

JULEAFTEN I BRAUNSCHWEIG

2. dag: Rostock. Efter en dejlig morgenbuffet kører vi en tur til
Rostock, hvor vi skal opleve Nordtysklands største julemarked. Det
finder sted i Rostocks historiske centrum mellem Neuer Markt og
Kröpeliner Tor. Desuden er der et historisk julemarked 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
Highlights
aftensmad på hotellet.
• Hotel i centrum
ved Wismars
3. dag: Hjemrejse. Vi spiser morgenjulemarked
mad på hotellet, pakker bussen og
• Hyggeligt og
kører hjemover hen på formiddagen.
imponerende
Vi holder en pause ved grænsen for
julemarked i
indkøb før vi fortsætter nordpå.
Wismar
• Nordtysklands
største julemarked i Rostock

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

Dage: Pris:
Enev.:
3
2.398,- 450,3
2.298,- 450,-

Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad

Har du lyst til at fejre juleaften i samvær med andre - eller
har du bare lyst til at lade andre stå for julemiddagen? Så
tilbyder vi i år denne dejlige juleaftenstur til Braunschweig.
Byen ligger lige nord for Harzen og er et godt udgangspunkt for et par afslappende juleudflugter. Hotellet ligger
i udkanten af byen i rolige omgivelser, så rammerne er sat
for en hyggelig jul.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling holder vi dagens første
pause, hvor vi får en kop kaffe og et rundstykke ved bussen. Herefter kører vi med passende pauser, til vi ankommer til hotellet, hvor
vi bliver indkvarteret. Undervejs vil der være frokost. Vi får lidt tid på
hotellet til at slappe af inden vi mødes igen og får aftensmad.
2. dag: Braunschweig - Juleaften. Efter et righoldigt morgenbord
er der tid til at se nærmere på Braunschweig. Vi kører med bussen
til centrum og får tid til at opleve julemarkedet, de mange juleboder og hyggelige steder. Der bliver også tid på egen hånd til at
købe frokost på en af mange restauranter, der findes i byen. Efter
frokost kører vi tilbage til hotellet, hvor der er kaffe og kage klar

til os. Herefter tid til at slappe af og gøre klar til juleaften. Hotellet
byder på en festlig 4-retters julemiddag.
3. dag: Hildesheim. Vi sover lidt længere og får tid at nyde den
lækre julebrunch på hotellet. Over middag kører vi en tur til Hildesheim med de mange gamle bindingsværkshuse. Byen har en
1.000 år gammel rosenstok, som vokser op ad domkirken. Dette er
grunden til, at byen har lavet 130 brosten med roser, som man kan
følge på en tur rundt i byen. Man kan følge ruten i byen hvormed
man ser byens vigtigste seværdigheder. På markedspladsen har
vi det smukke gamle rådhus og slagternes gildehus, der med sine
syv etager og en højde på 26 meter anses den for at være en af de
højeste bindingsværksbygninger i Tyskland, men vi skal også se byens vartegn, som er det 114 meter høje tårn på Skt. Andreaskirken.
Tilbage på hotellet nyder vi aftensmaden som i aften er et pølse-/
ostebord.
4. dag: Hjemrejse. Efter et righoldigt morgenmåltid kører vi hjemover. Vi holder passende pauser undervejs og spiser en madpakke
ved bussen. Vi forventer at være hjemme først på aftenen.

Highlights

Moderne 3-stjernet hotel beliggende i udkanten af Braunschweig. Hotellet har egen
restaurant og hyggelig bar samt fitnessrum og sauna. Alle værelser er komfortablet
indrettet og med eget bad og toilet. Gratis WiFi.

Best Western Hotel
Braunschweig Seminarius ***
Hauptstr. 48b
38110 Braunschweig
Tlf. +49 5307 2090

• Hyggeligt samvær
med andre i uformelle rammer.
• Lad andre lave
julemiddagen.

• Julepyntede
gader og butikker

• Besøg de hyggelige julemarkeder i
Braunschweig

• Stop ved grænsen
for juleindkøb

• Udflugt til
Hildesheim

• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

© GCH Hotel Group

Afrejse:
Hjemkomst:
To 23.12.21 Sø 26.12.21
Valuta: Euro

© GCH Hotel Group

Dage:
4

Pris:
3.498,-

Enev.:
500,-

© GCH Hotel Group

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 1 x julebrunch
• 1 x frokost
• 1 x madpakke
• 2 x aftensmad

• 1 x julemiddag
• 1 x kaffe og kage
• Alle nævnte udflugter ekskl.
entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
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NYTÅRSAFTEN I HESSEN

HAFJELL - SKIFERIE

4 dage

Tyskland

Norge

Har du lyst at fejre nytårsaften i samvær med andre? Så
er denne rejse lige noget for dig. Vi byder velkommen til
en nytårstur med udflugter, gallamiddag, festligt nytår,
musik og dans. Turen går i år til Baunatal, som ligger smukt
i Nordhessens 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. 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.
Aftensmad på hotellet.
2. dag: Efter den store morgenbuffet 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

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

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.
3. dag: Den store morgenmadsbuffet og frisklavet kaffe lokker alle ud af sengen, men har man lyst til at sove længe kan man stadig
nå det - brunchbuffeten holder længe åben. Om eftermiddagen 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 bindingsværkshuse. Vi er tilbage på hotellet i god tid før aftensmaden.
4. dag: Efter morgenmaden er det blevet tid til at pakke bussen, 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.

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 hotelbar. Alle værelser er med eget bad
og toilet, hårtørrer, TV og minibar. Et godt valg for den kræsne gæst.

Highlights
• Festligt samvær
med andre

• 4-stjernet hotel
i centrum af
Baunatal

• Udflugt til
Ederstausee og
Fritzlar

Valuta: Euro
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Dage:
4

Hafjell er et af de mest populære skiområder i Norge og
tilbyder et af Norges største og mest alsidige skianlæg. Her
er gode forhold til både alpin og langrend. 16 lifte, 32 piste,
terrænpark, børneområde samt et stort og alsidigt langrendsløjpenet giver både børn og voksne, nybegyndere og
øvede mulighed for at udfolde sig. Et hyggeligt og familievenligt område omgivet af den smukke norske natur. En
ferie med røde kinder og uldent undertøj samt hygge og
skøn forplejning på Scandic Hotel Hafjell.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi til Hirtshals, hvorfra
vi skal sejle kl. 09.00 til Langesund. En sejltur på ca. 4,5 timer. Efter
ankomsten til Norge kører vi til Hafjell, hvor en sen aftensmad venter på os.
2.-5. dag: Tid på egen hånd. Der er morgenmad og aftensmad på
hotellet (inkluderet). Der kan tilkøbes selvsmurt madpakke på hotellet til NOK 75,-.
6. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører
mod Larvik, hvor vi i februar har afgang kl. 19.00 og i marts kl. 17.30.
Ankomst Hirtshals kl. 22.45/21.15 hvorefter vi kører til vores opsamlingsbyer.

LIFTKORT 2020 / 21
Priser i NOK
1 dag

Voksne

Unge 7-15 år

Se vores hjemmeside eller ring og forhør nærmere
vedr. priser og indhold m.m.

Scandic Hafjell
Hundervegen 1
2636 Øyer
Tlf. + 47 6127 77 77

Afrejse:
Sø 21.02.21
Sø 21.03.21

Hjemkomst:
Fr 26.02.21
Fr 26.03.21

485,-

0,-

2 dage

1.070,-

865,-

0,-

3 dage

1.515,-

1.200,-

0,-

4 dage

1.905,-

1.500,-

0,-

Vi anbefaler, at liftkort bestilles sammen med rejsen
Unge og børn skal opgive fødselsdato.
Priserne er inklusive keycard.
Ønsker du skiskole eller skileje i Hafjell anbefaler vi, at
dette bestilles inden afrejse.
Ring og forhør nærmere. Skiskole og skileje afregnes
individuelt direkte på stedet.
HUSK tillæg til din rejseforsikring
når du skal på skiferie.

Highlights

Er du i tvivl så kontakt os for nærmere
information.

• Et af Norges største skiområder
• Alpin og langrend
i topklasse

Scandic Hotel Hafjell er et flot og moderne hotel beliggende kun 700
m fra skiområdet. Fri benyttelse af pool og sauna samt fitnesscenter.
Gratis WiFi. Hotellet har egen restaurant og bar. Alle værelser har eget
bad og toilet. Der findes opbevaringsrum til skiudstyr på hotellet.
Gratis shuttelbus morgen (ud) og eftermiddag (hjem).

Dage:
6
6

Pris:
5.598,5.598,-

Enev.
1.600,1.600,-

Skidage
4
4

Børn 0-2 år: 1.898,- Gældende på værelse med 2 fuldt betalende
Børn 3-15 år: 3.698,- Gældende på værelse med 2 fuldt betalende
TILKØB: Buffet ombord på færgen ud- og hjemrejse: 398,- / Børn 199,Valuta: NOK

Børn 0-6 år

595,-

• Nytårsaften med
underholdning

• Sen brunch efter
nytårsaften

Afrejse:
Hjemkomst:
To 30.12.21 Sø 02.01.22

6 dage

Prisen inkluderer:
• Kørsel til Hafjell t/r
• Færge til/fra Norge
• 5 x overnatning på hotel

• Udfordringer for
både begyndere
og øvede
• Børnevenligt
• Dejligt hotel med
pool & sauna

• 5 x morgenbuffet
• 5 x aftensmad
• 4-stjernet bus

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke
kontanter. Kun betalingskort.
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HEMSEDAL - SKIFERIE

RAULAND – SKIFERIE

6 dage

Norge

Norge

Skiferie i smukke og udfordrende omgivelser i ”de skandinaviske alper” – nemlig i Hemsedal. Området er et af
Skandinaviens største skiområder samt Skandinaviens
højest beliggende skiområde. Det vil sige, at sneen kommer tidligt og bliver liggende i lang tid. Desuden er en stor
del af anlægget dækket af snekanoner. Der er plads til alle
typer skiløbere og udfordringer for alle. Hemsedal byder
på 49 pister og 220 km langrendsløjper, 4 terrænparker
og gode børneområder. Tag med bussen til Hemsedal og
nyd dagene på pisterne samt aftenerne på det historiske
Skogstad Hotell.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi til Hirtshals, hvorfra
vi skal sejle kl. 09.00 til Langesund. En sejltur på ca. 4,5 timer. Efter
ankomsten til Norge kører vi til Hemsedal, hvor en sen aftensmad
venter på os.
2.-5. dag: Tid på egen hånd. Tid til at nyde og udforske området på
egen hånd. Der er morgenmad på hotellet. Der kan tilkøbes selvsmurt madpakke på hotellet til NOK 75,-. Aftensmad på egen hånd.
Der findes mange spisesteder i nærheden af hotellet.
6. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører
mod Larvik, hvor vi har afgang kl. 19.00. Ankomst Hirtshals kl. 22.45,
hvorefter vi kører til vores opsamlingsbyer.
Skogstad Hotell
Hemsedalsvegen 3561
3561 Hemsedal
Tlf. + 47 3205 5000
www.skogstadhotell.no

Afrejse:
Sø 14.02.21

Hjemkomst:
Fr 19.02.21

LIFTKORT 2020 / 21
Priser i NOK
1 dag

Voksne

Unge 7-17 år

Dage:
6

Pris:
4.898,-

Enev.
1.100,-

Skidage
4

Børn 0-6 år

595,-

485,-

0,-

2 dage

1.115,-

900,-

0,-

3 dage

1.620,-

1.305,-

0,-

4 dage

2.000,-

1.610,-

0,-

Vi anbefaler, at liftkort bestilles sammen med rejsen
Unge og børn skal opgive fødselsdato.
Priserne er inklusive keycard.
Ønsker du skiskole eller skileje i Hemsedal anbefaler vi, at
dette bestilles inden afrejse.
Ring og forhør nærmere. Skiskole og skileje afregnes
individuelt direkte på stedet.
HUSK tillæg til din
rejseforsikring
når du skal på skiferie.
Er du i tvivl så kontakt os for
nærmere information.

Skogstad Hotell ligger 2 km fra skiområdet og tilbyder gratis
skibus til skiområdet. Hotellets historie går tilbage til 1905, men er
naturligvis løbende renoveret. Fri benyttelse af dampbad og sauna.
Gratis WiFi. Morgenmad på hotellet. Alle værelser har eget bad og
toilet. Der findes opbevaringsrum til skiudstyr på hotellet. Gratis
skibus til skiområdet.

Børn 0-2 år: 1.898,- Gældende på værelse med 2 fuldt betalende
Børn 3-15 år: 2.998,- Gældende på værelse med 2 fuldt betalende
TILKØB: Buffet ombord på færgen ud- og hjemrejse: 398,- / Børn 199,Valuta: NOK
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6 dage

Prisen inkluderer:
• Kørsel til Rauland t/r
• Færge til/fra Norge
• 5 x overnatning
• 5 x morgenbuffet

Highlights
• Skiferie i ”de Skandinaviske alper”
• Et af Skandinavien
største skiområder
• Alpin og langrend
i topklasse
• Udfordringer for
både begyndere
og øvede
• Historisk hotel

• 5 x aftensmad
• 5 x selvsmurt
madpakke
• 4-stjernet bus

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke
kontanter. Kun betalingskort.

Rauland – Telemarkens største skisportssted. Rauland ligger i den nordlige del af Telemarken ca. 200 km fra Oslo.
Rauland skicenter består af 3 spændende skiområder, som
er forbundet både med pister og lifter samt en skibus imellem områderne. Områderne hedder Vierli, Tiur og Holtardalen og giver tilsammen en skiområde med et bredt udvalg.
I alt byder området på 46 pister, 160 km langrendsløjper
samt mulighed for off-pist og funpark - så der er noget for
både den helt nye skiløber, den erfarne og den modige.
Rauland er et meget familievenligt område med udfordringer for alle midt i de smukke norske fjelde.

PROGRAM:
1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi til Hirtshals, hvorfra
vi skal sejle kl. 09.00 mod Langesund. Efter ankomsten til Norge kl.
13.30 kører vi til Rauland, hvor vi bliver indkvarteret og får aftensmad.
2.-5. dag: Tid på egen hånd. Der er morgenmad, madpakke og
aftensmad på hotellet (inkluderet i prisen). Man selv sin madpakke
ved morgenbordet.
6. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører
mod Langesund, hvor vi har afgang kl. 14.30. Ankomst Hirtshals kl.
19.00, hvorefter vi kører til vores opsamlingsbyer.

Rauland
Høgfjellshotellet
Høgfjellsbakken 1
3864 Rauland
Tlf. + 47 993 59 000

Afrejse:
Sø 14.02.21
Sø 21.03.21

Hjemkomst:
Fr 19.02.21
Fr 26.03.21

LIFTKORT 2020 / 21
Priser i NOK

Voksne

Unge 7-17 år

1 dag

575,-

500,-

0,-

2 dage

965,-

775,-

0,-

3 dage

1.290,-

1.005,-

0,-

4 dage

1.555,-

1.225,-

0,-

Vi anbefaler, at liftkort bestilles sammen med rejsen
Unge og børn skal opgive fødselsdato.
Priserne er inklusive keycard.
Ønsker du skiskole eller skileje i Rauland anbefaler vi, at
dette bestilles inden afrejse.
Ring og forhør nærmere. Skiskole og skileje afregnes
individuelt direkte på stedet.
HUSK tillæg til din
rejseforsikring
når du skal på skiferie.
Er du i tvivl så kontakt os for
nærmere information.

Høgfjellshotellet er et hyggeligt og traditionsrigt hotel, som ligger
på fjeldet med en flot udsigt. Gratis WiFi i fællesområder. Gratis
adgang til pool og sauna samt fitnessrum. Aktivitetsrum for børn
og unge. Alle værelser har eget bad/toilet. Skibussen stopper lige
ved hotellet. Der er langrends muligheder tæt på.

Dage:
6
6

Pris:
6.298,6.198,-

Enev.
900,900,-

Skidage
4
4

Børn 0-2 år: 1.898,- Gældende på værelse med 2 fuldt betalende
Børn 3-15 år: 3.098,- Gældende på værelse med 2 fuldt betalende
TILKØB: Buffet ombord på færgen ud- og hjemrejse: 299,- / Børn 149,Valuta: NOK

Børn 0-6 år

Prisen inkluderer:
• Kørsel til Rauland t/r
• Færge til/fra Norge
• 5 x overnatning
• 5 x morgenbuffet

Highlights
• Telemarkens
største 		
skiområde
• 3 forbundne
skiområder
• Perfekte
rammer for en
god skiferie
• Alpin og langrend
i topklasse

• 5 x aftensmad
• 5 x selvsmurt
madpakke
• 4-stjernet bus

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke
kontanter. Kun betalingskort.
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VRÅDAL – SKIFERIE

ST. JOHANN PG – SKIFERIE

4 dage

Norge

Østrig

Tag med på en hyggelig mini-skiferie til smukke Vrådal i
Norge. Det er et mindre skiområde med gode og rummelige 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 ”TrollLand”, hvor alt foregår i børnehøjde. Vrådal har verdens
første og Norges største stolelift til 8 personer. Smuk natur
og et overskueligt skiområdet med udfordringer til både
nybegynder og øvede.
Vi bor på charmerende og hyggeligt hotel med halvpension, og skibussen kører lige udenfor døren, så der er virkelig
kvalitetstid til ski, ferie og hygge for alle.

1. dag: Efter endt opsamling går turen mod Hirtshals, hvor vi har afgang kl. 09.00 mod Langesund. Efter ankomsten til Norge kører vi til
hotellet. Efter indkvartering er der aftensmad i hotellets restaurant.

Der er gratis skibus til og
fra skiområdet.
Frokost kan købes i
skiområdet. Der er også
mulighed for at købe
selvsmurt madpakke på
hotel til NOK 80,-

3. dag: Endnu en dag i området. Pisterne er åbne fra kl. 10-16. Aftensmad på hotellet.
4. dag: Efter morgenmaden kører vi afsted mod færgen i Langesund,
hvorfra vi skal sejle kl. 14.30 med ankomst i Hirtshals kl. 19.00. Herfra
kører bussen til vores opsamlingssteder.
Alle børn 0-15 år låner hjelme gratis på skiferie i Vrådal, og
børn under 7 år kan tage lifterne uden at betale.

Hjemkomst:
On 17.02.21
Sø 21.03.21

Ring og forhør nærmere. Skiskole og skileje afregnes individuelt direkte på stedet.

Liftkort Vrådal

Voksne

Unge 7-15 år

Børn 0-6 år

1 dag

NOK 525,-

NOK 455,-

0,-

2 dage

NOK 915,-

NOK 725,-

0,-

Priserne er inklusiv Keycard.
Link: alpin.no

HUSK tillæg til din rejseforsikring når du skal på skiferie.
Er du i tvivl så kontakt os for nærmere information.

Straand Hotel
Kviteseidvegen 1698
3853 Vrådal, Telemark
Tlf: +47 3506 9000
www.straand.no

Hotellet er centralt beliggende i et af de smukkeste områder i Telemarken. På hotellet findes indendørs swimmingpool, sauna, , motionsrum
og mulighed for massagebehandlinger. Hyggelige opholdsrum i traditionelt norsk stil med pejs. Alle værelser har eget toilet og bad, hårtørre, tv
og gratis WiFi. Hotellet har familieværelser – til 2 voksne og op til 3 børn.

Dage:
4
4

Pris:
3.198
3.198

Enev.
600,600,-

Børn 0-2 år i fam.værelse: 998,Børn 3-15 år i fam.værelse: 1.998,TILKØB: Buffet ombord på færgen ud- og hjemrejse: 299,- / Børn 149,Valuta: NOK
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2. dag: En hel dag til at stå på ski og nyde området. Pisterne er åbne
fra kl. 10-16. Aftensmad på hotellet.

Ønsker du skiskole eller skileje i Vrådal anbefaler vi, at
dette bestilles inden afrejse.

PROGRAM:

Afrejse:
Sø 14.02.21
To 18.03.21

8 dage

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning
• 3 x morgenmad
• 3 x aftensmad

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 Sportswelt. 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 restauranter,
cafeer, pubber og diskoteker.
Salzburger Sportswelt er et af Østrigs største og bedste
skiområder, med masser af udfordringer til både begyndere og øvede.
LIFTKORT PRISER

Highlights
• Begynder- og
børnevenligt
skiområde

LIFTKORT
2021

Voksne

Unge
Født 2002-2004

Børn
Født 2005-2014

3 dage

1265,-

950,-

660,-

• 19 alpine pister

4 dage

1650,-

1235,-

850,-

5 dage

1965,-

1470,-

1010,-

6 dage

2130,-

1580,-

1090,-

• Langrendsløjper i
smukke
omgivelser
• Børn under 7 år
kører gratis med
lifterne
• Gratis lån af
skihjelme 0-15 år
• Hyggeligt norsk
hotel med
halvpension
• Færge Danmark-Norge t/r
• Billetter til skibussen
• 4-stjernet bus

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke
kontanter. Kun betalingskort.

Vi anbefaler at liftkort bestilles sammen med rejsen.
Unge og børn skal opgive fødselsdato.

Afrejse:
Hjemkomst:
Dage: Pris:
Lø 13.02.21
Lø 20.02.21
8
4.998,Værelserne forlades kl. 10.00 på afrejse dagen.
Valuta: Euro

Udrejse morgen: Vi starter fra Thisted 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.
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.

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.

Priserne er inklusiv keycard.
Link: www.skiamade.com
Gasthof Hubertusstube***
Wieshofgasse 2
5600 Sankt Johann im Pongau
Tlf.: +43 6412 205 62

PROGRAM:

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.

Enev.:
800,-

Skidage
6

Prisen inkluderer:
• 6 x overnatning
• 6 x morgenmad
• 6 x aftensmad

Highlights
• Stemningsfyldt
skisportssted
• Stor variation for
både begyndere
og øvede
• Hyggelige
restauranter på
pisterne
• Adgang til Ski
amadé med 760
km pister og 270
lifte
• Danske skilærere
• Byen har mange
faciliteter og indkøbsmuligheder

• Hotel tæt på
skiområdet
• Skibus
• 4-stjernet bus
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Rejsekalender
Rejsemål

dage

JANUAR

SPA & Wellness, Polen

afrejse

4 21.01.2021 104

FEBRUAR			

Ski - St. Johann PG, Østrig
Ski - Hemsedal, Norge
Ski - Rauland, Norge
Ski - Vrådal, Norge
Prag, Tjekkiet
Ski - Hafjell, Norge

8
6
6
4
5
6

13.02.2021
14.02.2021
14.02.2021
14.02.2021
15.02.2021
21.02.2021

MARTS			

Sæsonåbningsrejse
Ski - Vrådal, Norge
Ski - Hafjell, Norge
Ski - Rauland, Norge
Paris & Disneyland, Frankrig
Prag, Tjekkiet

3
4
6
6
6
5

12.03.2021
18.03.2021
21.03.2021
21.03.2021
27.03.2021
28.03.2021

APRIL			

Berlin, Tyskland
Kassel - Påsketur, Tyskland
Barlinek, Polen
Tranetur, Sverige
Operahuset, København
Dresden, Tyskland
Forårstur, Holland
Wismar, Tyskland
Ærø & Langeland
Alsace, Frankrig
Forårstur, Holland
Designer Outlet Neumunster, Tyskland
Grænsen
Kielerkanalen, Tyskland
Holland & Belgien - Krydstogt
Tirpitz, Blåvand
Dirty Dancing, Århus

4
4
5
3
2
5
5
3
3
8
5
1
1
3
6
1
1

01.04.2021
02.04.2021
05.04.2021
08.04.2021
09.04.2021
12.04.2021
14.04.2021
16.04.2021
16.04.2021
17.04.2021
21.04.2021
24.04.2021
24.04.2021
24.04.2021
25.04.2021
28.04.2021
28.04.2021

MAJ			

Færøerne & Island - Krydstogt
Gardasøen, Italien
Kielerkanalen, Tyskland
Sachsen-Anhalt, Tyskland
Thy
Færøerne & Island - Krydstogt
Barlinek, Polen
Berlin - Prag - Dresden
Gotland, Sverige
Skotland - Rundrejse
Zbaszyn, Polen
Italien Rundt
Normandiet & Jersey
Rabac, Kroatien
Bornholm
Schwalenberg, Tyskland
Sørlandet & Stavanger, Norge
Stockholm, Sverige
Færøerne - fly
Tirpitz, Blåvand
Budapest, Ungarn
Island - fly
Husum, Tyskland
Mariehaven
Fanø - Sild - Rømø
Samsø
Andre Rieu, Herning
Piemonte & Ligurien, Italien
Steigerwald, Tyskland
Wismar, Schwerin & Lübeck, Tyskland
Berlin, Tyskland
Ladywalk Agger
Prag, Tjekkiet
Sachsen-Anhalt, Tyskland

8
9
3
5
3
8
5
7
6
10
5
12
9
9
4
4
4
5
5
1
8
5
4
1
3
2
1
9
5
3
4
1
5
5

01.05.2021
01.05.2021
01.05.2021
03.05.2021
03.05.2021
08.05.2021
09.05.2021
09.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
11.05.2021
15.05.2021
15.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
19.05.2021
20.05.2021
21.05.2021
22.05.2021
24.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
26.05.2021
27.05.2021
28.05.2021
29.05.2021
30.05.2021
30.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021

JUNI			

Nordsjælland
Samsø
Sønderjylland
Rundrejse & Briksdalsgletsjeren, Norge
Dresden, Tyskland
Gotland, Sverige
Harzen, Tyskland
Kielerkanalen, Tyskland
Sydhavsøerne
Sørlandet & Stavanger, Norge
Grønland - fly
Ærø & Langeland
Husum, Tyskland
Schwarzwald, Tyskland
Zell am See, Østrig
Rügen, Tyskland
Sauerland, Tyskland
Schwalenberg, Tyskland
Thy
Zbaszyn, Polen
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side

4
2
2
8
5
6
4
3
4
4
7
3
4
7
8
5
5
4
3
5

03.06.2021
03.06.2021
04.06.2021
06.06.2021
07.06.2021
07.06.2021
07.06.2021
07.06.2021
07.06.2021
07.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
10.06.2021
12.06.2021
12.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
14.06.2021

193
190
191
192
120
189
7
192
189
191
50
120
124
134
98
118
39
128
64
149
37
46
64
44
45
135
12
41
44
52
70
135
142
34
52
98
122
112
108
102
72
48
80
26
145
94
116
54
41
152
56
132
42
28
30
43
76
148
150
124
40
120
142
29
30
36
92
128
112
130
135
33
94
62
37
132
146
166
140
144
145
34
102

Rejsemål

dage

afrejse

NOVEMBER			

Rejsemål

dage

Fanø - Sild - Rømø
Sydfyn
Sønderjylland
Toscana & Elba, Italien
Fjordnorge - Rundrejse
Imst, Østrig
St. Johann PG, Østrig
Bornholm
Telemarkskanalen & Vrådal, Norge
Thy
Trollhättan & Gøtakanalen, Sverige
Nordkap - Rundrejse
Island Rundt & Færøerne - Krydstogt
Barlinek, Polen
Skåne & Blekinge, Sverige
Samsø
Stockholm, Sverige
Sørlandet & Stavanger, Norge
Thy
Wismar, Schwerin & Lübeck, Tyskland
Rüdesheim, Tyskland

3
3
2
10
7
9
8
6
5
4
4
11
15
5
5
2
5
4
3
3
6

afrejse

16.06.2021
16.06.2021
18.06.2021
18.06.2021
19.06.2021
19.06.2021
19.06.2021
20.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
22.06.2021
26.06.2021
27.06.2021
27.06.2021
28.06.2021
28.06.2021
28.06.2021
28.06.2021
28.06.2021
30.06.2021

side

28
32
36
78
90
160
162
26
96
34
119
84
60
98
114
30
116
94
34
150
138

JULI			

Tirpitz, Blåvand
1 01.07.2021 41
Cirkus Revy, København
2 02.07.2021 38
André Rieu, Maastricht
4 03.07.2021 66
Budapest, Ungarn
8 03.07.2021 152
Fjordnorge - Rundrejse
7 03.07.2021 90
Schwarzwald, Tyskland
7 03.07.2021 146
Westendorf, Østrig
9 03.07.2021 164
Danfoss Universe
2 05.07.2021 27
Sachsen-Anhalt, Tyskland
5 05.07.2021 142
Sydhavsøerne
4 05.07.2021 33
André Rieu, Maastricht
4 07.07.2021 66
Bornholm
5 07.07.2021 26
Abtenau, Østrig
9 10.07.2021 154
Dirndldalen & Togtur, Østrig
8 10.07.2021 158
Gardasøen, Italien
9 10.07.2021 70
Natur & Historiske Hoteller, Norge
7 10.07.2021 82
Skåne & Blekinge, Sverige
5 11.07.2021 114
Prag, Tjekkiet
5 12.07.2021 120
Schwalenberg, Tyskland
4 12.07.2021 145
Stockholm, Sverige
5 12.07.2021 116
Zbaszyn, Polen
5 12.07.2021 102
Donau - Krydstogt
8 13.07.2021 10
André Rieu, Maastricht
4 14.07.2021 66
Imst, Østrig
9 17.07.2021 160
Krakow - Zakopane, Polen
8 17.07.2021 100
Lido di Jesolo, Italien
9 17.07.2021 74
Lido di Jesolo, Italien
16 17.07.2021 75
Rabac, Kroatien
9 17.07.2021 80
St. Johann PG, Østrig
8 17.07.2021 162
Rundrejse & Briksdalsgletsjeren, Norge 8 18.07.2021 92
Dresden, Tyskland
5 19.07.2021 128
Harzen, Tyskland
5 19.07.2021 130
Nordsjælland
4 19.07.2021 29
Trollhättan & Gøtakanalen, Sverige
4 19.07.2021 119
Lido di Jesolo, Italien
9 24.07.2021 75
Sønderjylland
2 24.07.2021 36
Westendorf, Østrig
9 24.07.2021 164
Mosel, Tyskland
6 25.07.2021 136
Berlin, Tyskland
5 26.07.2021 124
Danfoss Universe
2 26.07.2021 27
Fanø - Sild - Rømø
3 26.07.2021 28
Husum, Tyskland
4 26.07.2021 132
Steigerwald, Tyskland
5 26.07.2021 148
Sydfyn
3 26.07.2021 32
Telemarkskanalen & Vrådal, Norge
5 26.07.2021 96
Bornholm
5 28.07.2021 26
Sauerland, Tyskland
5 28.07.2021 144
Cirkus Revy, København
2 30.07.2021 38
Abtenau, Østrig
9 31.07.2021 154
Cirkus Revy, København
2 31.07.2021 38
Kielerkanalen, Tyskland
3 31.07.2021 135

AUGUST			

Zell am See, Østrig
Nordkap & Lofoten
Nordsjælland
Stockholm, Sverige
Wismar, Schwerin & Lübeck, Tyskland
Ærø & Langeland
Cirkus Revy, København
Vikingarne, Frederikshavn
Dirndldalen & Togtur, Østrig
Fjordnorge - Rundrejse
Sønderjylland
Skåne & Blekinge, Sverige
Dresden, Tyskland
Rügen, Tyskland
Schwalenberg, Tyskland
Skotland - Rundrejse
Sydhavsøerne
Sørlandet & Stavanger, Norge
Telemarkskanalen & Vrådal, Norge

8
14
4
5
3
3
2
1
8
7
2
5
5
5
4
10
4
4
5

01.08.2021
02.08.2021
02.08.2021
02.08.2021
02.08.2021
04.08.2021
05.08.2021
06.08.2021
07.08.2021
07.08.2021
07.08.2021
08.08.2021
09.08.2021
09.08.2021
09.08.2021
09.08.2021
09.08.2021
09.08.2021
09.08.2021

166
86
29
116
150
37
38
41
158
90
36
114
128
140
145
108
33
94
96

Rejsemål

dage

Thy
4
Seinen - Krydstogt
7
Fanø - Sild - Rømø
3
Island Rundt - fly
8
Zell am See, Østrig
8
Færøerne - fly
6
Harzen, Tyskland
5
Prag, Tjekkiet
5
Sachsen-Anhalt, Tyskland
5
Trollhättan & Gøtakanalen, Sverige
4
Zbaszyn, Polen
5
Rüdesheim, Tyskland
6
Rhinen & Gletsjer Expressen - Krydstogt 7
Alsace, Frankrig
8
Natur & Historiske Hoteller, Norge
7
Berlin - Prag - Dresden
7
Mosel, Tyskland
6
5 Floder - Krydstogt
11
Berlin, Tyskland
4
Bornholm
5
Gotland, Sverige
6
Island - fly
5
Toscana & Elba, Italien
10
Budapest, Ungarn
8
Cirkus Revy, København
2
Gardasøen, Italien
9
Rabac, Kroatien
9
Barlinek, Polen
5
Steigerwald, Tyskland
5
Sydfyn
3
Sydhavsøerne
4

afrejse

09.08.2021
12.08.2021
13.08.2021
13.08.2021
14.08.2021
15.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
18.08.2021
20.08.2021
21.08.2021
21.08.2021
22.08.2021
22.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
27.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021

SEPTEMBER			

Kielerkanalen, Tyskland
Telemarkskanalen & Vrådal, Norge
Samsø
Sønderjylland
Fjordnorge - Rundrejse
Nordsjælland
Prag, Tjekkiet
Schwalenberg, Tyskland
Thy
Almabtrieb - Tyrol, Østrig
Rüdesheim, Tyskland
Stockholm, Sverige
Imst, Østrig
Piemonte & Ligurien, Italien
St. Johann PG, Østrig
Bornholm
Rügen, Tyskland
Wismar, Schwerin & Lübeck, Tyskland
Italien Rundt
Nordirland & Irland - Rundrejse
Skt. Petersborg, Rusland
Gardasøen, Italien
Harzen, Tyskland
Sauerland, Tyskland
Steigerwald, Tyskland
Thy
Zbaszyn, Polen
Ærø & Langeland
Sydfyn
Fanø - Sild - Rømø
Kystruten - Krydstogt, Norge
Rhinen & Mosel - Krydstogt
Dresden, Tyskland
Sachsen-Anhalt, Tyskland
Schwalenberg, Tyskland
Sort Sol
Thy
Sønderjylland

3
5
2
2
7
4
5
4
3
7
6
5
9
9
8
6
5
3
12
11
5
9
4
5
5
3
5
3
3
3
13
6
5
5
4
2
4
2

01.09.2021
01.09.2021
02.09.2021
03.09.2021
04.09.2021
04.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
07.09.2021
08.09.2021
08.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
14.09.2021
16.09.2021
17.09.2021
18.09.2021
20.09.2021
20.09.2021
20.09.2021
20.09.2021
20.09.2021
22.09.2021
23.09.2021
24.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
27.09.2021
27.09.2021
27.09.2021
27.09.2021
27.09.2021
29.09.2021

OKTOBER			

Sort Sol
Ærø & Langeland
Rabac, Kroatien
Barlinek, Polen
Berlin, Tyskland
Tirpitz, Blåvand
Husum, Tyskland
Normandiet & Jersey
Ærø & Langeland
Santa Susanna, Spanien
Calella, Spanien
Paris & Disneyland, Frankrig
Paris & Disneyland, Frankrig
Nordsjælland
Rügen, Tyskland
Krakow - Zakopane, Polen
Hansi Hinterseer, Aalborg
Sachsen-Anhalt, Tyskland
Toscana & Elba, Italien
Venedig - Krydstogt
ABBA, Aalborg
Designer Outlet Neumunster

3
3
9
5
4
1
4
9
3
10
9
6
6
4
5
8
1
5
14
8
1
1

01.10.2021
01.10.2021
02.10.2021
03.10.2021
04.10.2021
04.10.2021
08.10.2021
09.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
17.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
23.10.2021
24.10.2021
25.10.2021
25.10.2021
26.10.2021
30.10.2021
30.10.2021

side

34
18
28
58
166
54
130
120
142
119
102
138
16
46
82
122
136
22
124
26
112
56
78
152
38
70
80
98
148
32
33
135
96
30
36
90
29
120
145
34
156
138
116
160
76
162
26
140
150
72
68
106
70
130
144
148
34
102
37
32
28
24
14
128
142
145
31
34
36
31
37
80
98
124
41
132
48
37
110
110
50
50
29
140
100
43
142
78
20
42
44

Nordlys - fly, Norge
Templin, Tyskland
Grænsen
Berlin, Tyskland
SPA & Wellness, Polen
Mortensaften, Nr. Vosborg
Grænsen
Barlinek, Polen
Grænsen
Grænsen
Rüdesheim, Tyskland
Wien, Østrig
Lübeck, Tyskland
Vrådal, Norge
Legnica - Julekugletur, Polen
Grænsen
Flensburg & Grænsen

5
4
1
4
4
1
1
5
1
1
5
7
2
4
4
1
1

01.11.2021
04.11.2021
06.11.2021
08.11.2021
08.11.2021
10.11.2021
13.11.2021
14.11.2021
20.11.2021
24.11.2021
24.11.2021
24.11.2021
25.11.2021
25.11.2021
25.11.2021
26.11.2021
27.11.2021

side

88
8
45
126
104
40
45
98
45
45
185
168
184
172
173
45
45

Rejsemål

Lübeck, Tyskland
Bremen, Tyskland
København
Lübeck, Tyskland

dage

2
3
2
2

afrejse

28.11.2021
29.11.2021
29.11.2021
30.11.2021

DECEMBER			

Flensburg & Grænsen
Berlin, Tyskland
Grænsen
Nordsjælland
Gøteborg, Sverige
København
København
Wismar & Rostock, Tyskland
Harzen, Tyskland
Hannover, Tyskland
København
Lübeck, Tyskland

1
4
1
4
3
2
1
3
4
3
2
2

01.12.2021
02.12.2021
02.12.2021
02.12.2021
03.12.2021
03.12.2021
03.12.2021
03.12.2021
05.12.2021
06.12.2021
06.12.2021
06.12.2021

side

184
179
170
184
45
178
45
171
174
170
170
186
183
182
170
184

Rejsemål

Prag, Tjekkiet
Hamburg, Tyskland
Bad Berleburg, Tyskland
Flensburg & Grænsen
Hannover, Tyskland
Stockholm, Sverige
København
København
Dresden, Tyskland
Hamburg, Tyskland
Wismar & Rostock, Tyskland
André Rieu, Maastricht
Bremen, Tyskland
København
Juleaften, Tyskland
Nytårsaften, Tyskland

dage

4
3
4
1
3
4
2
1
4
3
3
4
3
2
4
4

afrejse

side

06.12.2021
08.12.2021
09.12.2021
10.12.2021
10.12.2021
10.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
13.12.2021
13.12.2021
14.12.2021
17.12.2021
17.12.2021
17.12.2021
23.12.2021
30.12.2021

176
181
177
45
182
175
170
170
180
181
186
67
179
170
187
188

Så gik 2021 – vi er klar igen i 2022

Almindelige bestemmelser
Tilmelding
Bestilling af en rejse kan ske skriftligt, via vores hjemmeside eller pr. telefon. Du vil modtage en bekræftelse
på tilmeldingen, hvorefter depositum på 500,- pr. person
bedes indbetalt inden 10 dage. Restbeløbet bedes indbetalt senest 30 dage før afrejse.
For rejser hvori der indgår billetter, f.eks. koncertbilletter, sejltur o. lign er depositum 1.000,- kr. og restbeløbet
bedes indbetalt senest 60 dage før afrejse.
For rejser hvori der indgår overnatning på skib/båd
eller flyrejse i EU er depositum 2500,- kr. og restbeløbet
bedes indbetalt 60 dage før afrejse.
For rejser hvori der indgår overnatning på skib/båd
eller flyrejse uden for EU er depositum 5000,- kr. og
restbeløbet bedes indbetalt 60 dage før afrejse.
Husk altid at oplyse bookingnummer og navn hvis ikke
det medsendte girokort anvendes. Kvittering for betaling
af rejsen samt rejsebevis bør medbringes på ferien.

Ved afbestillingen 31-60 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.

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

Afbestilling uden afbestillingsforsikring oversøisk
(depositum 5.000,-):
Ved afbestilling indtil 61 dage før afrejse er depositum
tabt.
Ved afbestilling 0-60 dage før afrejse er hele rejsens
pris tabt.
Som sikkerhed kan du tegne en afbestillingsforsikring hos
Hanstholm Rejser ved bestilling af rejsen.

Bagage
Deltageren er til enhver tid selv ansvarlig for egen bagage. Ved busrejser har deltageren selv ansvaret for, at
bagagen kommer med og af bussen og bør kontrollere,
at dette finder sted. Evt. beskadiget eller mistet bagage
erstattes ikke, erstatningskrav må rettes til deltagerens
eget forsikringsselskab. Det anbefales at tegne en bagageforsikring. Der kan medbringes op til 20 kg bagage
pr. passager på busrejser. På flyrejser er tilladt bagage
mængde varierende. Se de enkelte rejser. Glemte sager
kan efterlyses i vores normale kontortid, og afhentes på
kontoret i Thisted. Evt. forsendes koster 100,- + porto.
Bus
På alle vore busser findes der et ”nødtoilet”. Disse toiletter
har en begrænset kapacitet og må kun tømmes på få og
bestemte pladser med særlige kloakforhold. Vi henstiller
til at man benytter 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 afbestillingsforsikring. Forsikringerne kan tegnes hos
Hanstholm Rejser. HUSK altid det blå sygesikringsbevis
når du rejser i udlandet.
Afbestilling p.g.a. sygdom
Det tilrådes at tegne en afbestillingsforsikring som dækker
afbestilling p.g.a. akut opstået sygdom, ulykkestilfælde,
og dødsfald. Ønsker du at tegne en afbestillingsforsikring
skal denne tegnes ved bestillingen af rejsen.
Afbestilling uden afbestillingsforsikring hotel/bus
(depositum 500,-):
Ved afbestilling indtil 61 dage før afrejse fradrag af gebyr
på 200,- kr. pr. person.

Afbestilling uden afbestillingsforsikring koncertbillet, skib/båd eller flyrejse EU
(depositum 1000,-/2.500,-):
Ved afbestilling indtil 61 dage før afrejse er depositum
tabt.
Ved afbestilling 46-60 dage før afrejse er 50% af rejsens
pris tabt.
Ved afbestilling 0-45 dage før afrejse er hele rejsens
pris tabt.

Afbestiller en deltager i en gruppe, og forudsætningen for grupperabat bortfalder 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 indbetalte 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 værelse 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.
Fly
Det er meget vigtigt at Hanstholm Rejser får de korrekte
navne på alle rejsende. Navnene skal være i overensstemmelse med det gyldige pas. Hanstholm Rejser påtager
sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger kan
medføre. Kontroller derfor altid straks navnene på billetterne så snart du har modtaget disse. Flybilletter kan som
udgangspunkt hverken ændres eller annulleres.

Gæster som ikke har dansk pas er selv ansvarlig for evt.
visum, såfremt det kræves til de pågældende lande. Pas
skal være gyldigt senest 6 mdr efter hjemkomsten for
rejser uden for EU.
Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal fremsættes straks til bureauets repræsentant, d.v.s. chauffør/rejseleder eller til
den underleverandør som manglen angår, er dette ikke
muligt skal Hanstholm Rejser straks kontaktes. Undlader
den rejsende at reklamere som beskrevet, vil det have
konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at
påberåbe manglen og for opnåelse af evt. kompensation.
Hanstholm Rejser påtager sig intet ansvar for skader på
person, for bortkommen, stjålen eller beskadiget bagage
mm og hæfter ikke for effekter i busserne eller bussernes
bagagerum. Den rejsende er selv ansvarlig for penge og
bagage, samt opbevaring af disse.
Hanstholm Rejsers personale kan afsætte personer
som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager
vurderes uegnet til at deltage i rejsen, eller er til gene for
de øvrige gæster.
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 respektere
ordensbestemmelser, som gælder for transportmidler,
hoteller etc. samt at optræde således, at medrejsende ikke
generes. Tilsidesættes disse regler forbeholder Hanstholm
Rejser sig ret til at udelukke 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 Rejsegarantifonden med
medlemsnr. 1146
Samtykke
Ved bestilling af en rejse gives der samtidig samtykke til,
at Hanstholm Rejser må opbevare deltagerens personoplysninger og efterfølgende må kontakte rejsedeltageren
mundtligt og skriftligt. Oplysningerne gives ikke videre til
uvedkommende tredjepart og samtykket kan til hver en
tid trækkes tilbage ved henvendelse til Hanstholm Rejser.
Udflugter
Udflugter er inkluderet på de fleste rejser. Nøjagtig specifikation findes under hver enkelt rejse. Vi forbeholder
os ret til at aflyse udflugter ved manglende tilslutning.
Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl.
Redaktionen er afsluttet 01.11.2020
Vores priser og bestemmelser er gældende indtil næste
udgave udkommer.

Pas
Husk at medbringe pas – og at kontrollere dets gyldighed.
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Vi bor i Thy, men har hele Europa som arbejdsplads
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