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

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

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

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

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

Sæsonåbningsrejse 2019
Vil du med 3 dage ud i det blå? Så pak kufferten og 
ta’ med den 22-24. marts. 

Det bliver en rejse fuld af hygge og overraskelser. 

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

Indhold

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

Grupperabat kan ikke kom-
bineres med andre rabatter.

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

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

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

Vi samler op efter følgende tidspunkter og følgende steder, 

hvis ikke andet aftales med os. 

 
Øvrige

 
Grønland (- 4 timer)

 
Ski Østrig (-1 time) Tranetur (+1,5 time) Svanesøen (+5,5 timer)

 
 Holland/Belgien (-1 time)  Ski Norge Den Gamle By 

Påstigning: 
Rute A Rute B Rute C 

Hanstholm, Centeret  kl. 05.30 05.30 09.00

Thisted, Præstejorden 10  P  kl. 05.50 05.50 09.20

Thisted, Havnen  kl. 06.00 06.00 09.30 

Vildsund, Hotellet kl. 06.10 06.10 09.40 

Nykøbing, Rutebilstation kl. 06.30 06.30 10.00 

Skive, Søndercenter kl. 07.00 07.00 10.30

Herning, Banegård kl. 07.55 07.55 11.25

Vejle, DTC 
kl. 08.40

Viborg, Ulldallslund Rasteplads  08.45

Aalborg, Th. Sauersvej (afk. 26)  10.00  

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

Ved tilstrækkelig tilslutning vil der endvidere være opsamling følgende steder:

Holstebro, Banegården  kl. 07.10 07.10

Hurup, Bredgade 9 kl. 05.20 05.20

Fjerritslev, Rutebilstation kl. 05.05 05.20

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

Mødetid 10 minutter før afgang.

Andre påstigningssteder for mindre og større grupper kan aftales.

Der kan i visse tilfælde komme ændringer i opsamlingsplanen. 

Eventuelle opsamlingsbusser kan være af lavere standard end bussen 

der benyttes på rejsen.

RABAT   
Eventuelle udstedte rabatter kan ikke 
kombineres.

Efterår
Sort Sol 4
Halloween i Tivoli 5
The Phantom of The Opera, København 6
Svanesøen, Herning 7
Cirkusrevy, København 8
Designer outlet Neümunster 9
Indkøbstur til grænsen 10
Flensborg & Grænsen 10
Golfrejse, Tyskland 11
Fødselsdagsrejse, Tyskland 12
Brighton, Sydengland 14
Paris & Disneyland, Frankrig 16
Sancerre, Frankrig 18
Toscana, Italien 20
Toscana - vin, oliven & trøfler 22
Nordlys, Norge 24
Calella & Santa Susanna, Spanien 26
Berlin,Tyskland 28
Musikfestival Ellmau, Østrig 30

Julerejser 
Juletur til Sydfyn 32
Jul i den gamle by, Århus 33
København 34
Barlinek, Polen 36
Zlotoryja, Polen 37
Gøteborg, Sverige 38
Prag, Tjekkiet 39
Berlin, Tyskland 40
Bremen, Tyskland 41
Hamburg, Tyskland 42
Hannover, Tyskland 43
Lübeck, Tyskland 44
Rüdesheim, Tyskland 45
Rhinen & Mosel, Krydstogt 46
Wismar & Rostock, Tyskland 48 

Juleaften 
Hessen, Tyskland 50

Nytårsaften    
Hessen, Tyskland 52

Skirejser 
Rauland, Norge 54
Vrådal, Norge 56
St. Johann, Østrig 58

Vinterferie 
London, England 60
Prag, Tjekkiet 62

Forår 
Tranetur, Sverige 63
Berlin, Tyskland 64
Påske på Ærø 66
Påsketur til Kassel, Tyskland 67
Flodkrydstogt Holland & Belgien 68
Forårstur, Holland 70
Skotland, Rundrejse 72
Nordatlanten, Krydstogt 74
Grønland 76

Rejsekalender 77
Rejsebestemmelser 78
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Danmark

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

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Ma 01.10.18 Ti 02.10.18 2 1.698,- 350,-
To 04.10.18 Fr  05.10.18 2 1.698,- 350,-

INFO
Prisen inkluderer:
•  1  x overnatning i 
 Tønder
•  1  x morgenbuffet 
•  1  x aftensmad
•  Lokalt kendt ”stære-

mand” på marsktur.
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
•  Dansk rejseleder 
•  4-stjernet bus 

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

PROGRAM: 

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

flyver til nattely i marsken og farver næsten himlen sort med 
deres luftballet. Sen aftensmad på hotellet. 

2. dag: Vi bor midt 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 hol-
landske 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 Møgeltøn-
der med de velbevarede huse med stråtag og karnapper. Vi 
går en tur i Europas smukkeste landsbygade og ser Schack-
enborg Slot, hvor Prins Joachim har boet. Vi forventer at være 
hjemme først på aftenen.

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

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

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

SORT SOL I TØNDERMARSKEN 2 dage HALLOWEEN 1 dag

Danmark

Tivoli har siden 2006 afholdt Halloween i sko-
lernes efterårsferie. Arrangementet er siden da 
blevet Havens mest besøgte periode på året. Det 
er blevet en tradition for mange børnefamilier at 
tage på udflugt til den meget flotte Halloween 
udsmykkede have. Tivoli pyntes med tusindvis af 
græskar, fugleskræmsler, spindelvæv og meget 
mere, der giver den helt rette Halloween stemning 
for store og små. Stemningen er hyggelig uhygge-
lig, så selv de mindste kan være med. Halloween i 
Tivoli er en oplevelse for alle aldersgrupper. 

På denne endagstur til Halloween i Tivoli vil der være en 
masse aktiviteter og mulighed for at møde Tivolis hekse, 
Harlekin, Pjerrot og Columbine på Halloween Torvet. Tivolis 
forlystelser kører, restauranterne er åbne og de mange 
markedsboder sælger alverdens lækkerier, delikatesser samt 
Halloween spøg og skræmt. 

PROGRAM: 
Efter endt opsamling kører vi direkte til København, kun af-
brudt af passende pauser undervejs. Ved ankomsten til Kø-
benhavn kører vi til Rådhuspladsen. Herfra er der kort og 
nem adgang til Tivoli, ligesom det giver mulighed for en tur 
på Strøget inden besøget i Tivoli. Kl. 20.00 forlader vi Køben-
havn og kører - efter dagens (u)hyggelige oplevelser - tilba-
ge til vore hjembyer. 

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

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

Afrejse: Dage: Pris voksne: Børn (0-7 år): Tilkøb Turpas
Fr  19.10.18 1  598,- 398,- 230,-
Lø  27.10.18 1  598,- 398,- 230,-

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

INFO
Prisen inkluderer:
•  Buskørsel til 
 København t/r
•  Kaffe m. rundstykke på 

udturen
•  Entre til Tivoli
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MUSICAL – THE PHANTOM OF THE OPERA  2 dage

København

Det er en fantastisk oplevelse at besøge Det Ny 
Teater og ikke mindst denne forestilling. Teate-
ret er tegnet af arkitekterne Ludvig Andersen 
og L.P. Gudme og slog første gang dørene op 
for publikum i 1908. The Phantom of The Opera 
er dansk histories største publikums succes og 
mest bekostelige og ekstravagante musical - 
forestillingen vender nu tilbage, på utallige op-
fordringer, til Det Ny Teater.

PROGRAM: 

Udrejse: Efter endt opsamling går turen ned gennem Jyl-
land til Fyn og over Storebæltsbroen. Vi regner med at være 
i København først på eftermiddagen. Efter ankomsten er ef-
termiddagen til egen disposition. Man kan gå en tur i byen 
eller måske tage på en havnerundfart. Vi bor lige i centrum, 
så der er god mulighed for at færdes på egen hånd og evt. 
købe aftensmad på en af de utallige restauranter, der findes i 

Hjemrejse: Efter morgenmaden vil der være tid på egen 
hånd til at gå rundt og nyde byen, shoppe eller måske sidde 
på en af de hyggelige cafeer i Nyhavn. Efter frokost tager vi 
på en rundtur i København med bussen, for de som har lyst 
til det. Vi ser bl.a. Den lille Havfrue, Amalienborg og Amali-
ehaven. Der vil være mulighed for at stige på bussen efter 
rundturen, hvis man ønsker mere tid på egen hånd. Om ef-
termiddagen går turen hjemover - tilbage over Storebælts-
broen og via Fyn for at være hjemme hen på aftenen. 

”The Phantom of The Opera”: Lad dig forføre af den tid-
løse historie, den uforglemmelige musik og besættelsen, der 
aldrig vil dø. En romantisk og dramatisk historie, der udspiller 
sig i Pariseroperaen i slutningen af 1800-tallet. Forestillingen 
handler om en vansiret komponist, der skjuler sit ansigt bag 
en maske og huserer i operaens kælderkompleks. Komponi-
sten forelsker sig håbløst i den unge sopran Christine, og han 
skyer intet middel for at fremme hendes talent og karriere. 
Skruppelløst terroriserer han operaens personale i bestræbel-
serne på at vinde hendes kærlighed gennem sin musik.
Dette er en ekstravagant opsætning, der byder på nogle af 
de mest overdådige dekorationer, kostumer og specialeffek-
ter, der er set på en scene. Vi kan varmt anbefale, at man ser 
eller genser denne ultimative musical og oplever magien på 
Det Ny Teater. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Lø.  09.03.19               Sø 10.03.19 2 1.998,- 350,-

INFO
Prisen inkluderer:
•  1 x overnatning i 

København
• 1 x morgenbuffet
• Kaffe med rundstykke 

på udturen
• Rundtur i København
• Billet til Phantom of 

The Opera i Det Ny 
Teater - A billetter

• Alle nævnte udflugter 
ekskl. entreer

• Dansk Rejseleder
• 4-stjernet bus 

Centralt hotel beliggende på det populære Vesterbro og i hjertet af 
København, tæt på Tivoli, Strøget og Rådhuspladsen, ideel udgangspunkt 
for et besøg i København og Det Ny Teater. Her er elevator til alle etager og 
gratis WiFi på hele hotellet. Dejlig morgenmads restaurant med en lækker 
morgenbuffet med udvalgte økologiske produkter samt en hyggelig bar. Alle 
værelser er udstyret med eget bad og toilet samt TV og hårtørre. 

3 - stjernet hotel på Vesterbro  •  Oplev Det Ny Teater
Se forestillingen ”The Phantom of The Opera”  •  Byrundtur med bus

 

Hotel Mayfair ***
Colbjørnsensgade 4-8
1652 København
Tlf: 33245085

nærheden. Om aftenen går vi 
til Det Ny Teater, hvor vi skal 
se The Phantom of The Ope-
ra. Forestillingen begynder 
kl. 20.00.  

Herning

Oplev klassikeren Svanesøen opført af den Rus-
siske Nationalballet med 30 af de dygtigste 
balletdansere fra Rusland bl.a. fra Bolsjoj Ballet-
ten i Moskva til de traditionelle toner fra 
Tjajkovskijs musik, som giver et helt specielt 
samspil af udtryk og følelser - helt uden ord.

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling går turen mod Herning. Her 
starter vi med at nyde en dejlig buffet på Restaurant Teater 
Kælderen - det syngende spisehus - inden forestillingen star-
ter kl. 19.30. Efter middagen fortsætter vi til Herning Kongre-

scenter, hvor en aften med en storslået balletklassiker ven-
ter os. Forestillingen varer ca. 2,5 time. Efter forestillingen går 
turen hjemover. 

Svanesøen: 
En sand klassiker om den fortryllede svaneprinsesse. Om 
kampen mellem ondskab og kærlighed. Prins Sigfried forel-
sker sig svaneprinsessen Odette, der kun kan vise sin men-
neskelige skikkelse få timer om natten. En forbandelse her-
sker over Odette, og kun kærligheden kan bryde den. Men 
kærligheden møder udfordringer, da den ondskabsfulde 
troldmand gør alt, hvad han kan for at splitte de to unge for-
elskede. 

BALLET – SVANESØEN 1 dag

Afrejse: Dage: Pris:  
To 31.01.19 1 1.098,-

Bussen samler op i Hanstholm, Thisted, Nykøbing og Skive.

INFO
Prisen inkluderer:
•   1 x buffet i Restaurant 

Teater kælderen 
•  1 x billet til Svanesøen 

kategori – A 
•  4-stjernet bus

6 7



Tyskland

Hyggelige omgivelser og store besparelser. 
Designer Outlet Neumünster indeholder mere 
end 120 luksus, designer og livsstils  mærker 
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 forfrisk-
ning i en af de mange cafeer og restauranter. 
Spar helt op til 70% i forhold til de vejledende 
udsalgspriser

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

DESIGNER OUTLET NEUMÜNSTER 1 dag

Afrejse: Dage:  Pris voksne:  Børn: 
Lø  17.11.18 1   498,-  298,-

INFO
Prisen inkluderer:
• Kaffe med rundstykke 

på udrejsen
• 4-stjernet bus

Danmark 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Fr   05.07.19 Lø  06.07.19 2 1.998,- 350,-  
Ti   30.07.19 On 31.07.19 2  1.998,- 350,-
Lø  03.08.19 Sø  04.08.19 2 1.998,- 350,-

INFO
Prisen inkluderer:
•  1 x overnatning på 

hotel i København 
• 1 x morgenbuffet
• Kaffe m. rundstykke på 

udturen
• 1 x billet til Cirkus-

revyen (kat. B-billet)
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus

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.

PROGRAM:  

1. dag: Efter endt opsamling går turen mod København via 
Fyn og Storebæltsbroen. Vi forventer at ankomme til hotel-
let først på eftermiddagen. Vi bliver indkvarteret på hotellet, 
som har en fantastisk central beliggenhed, lige ud til Råd-
huspladsen. 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. 

The Square ****
Rådhuspladsen 14
1550 København  V
Tlf: 33 38 12 00

BAKKEN – CIRKUSREVYEN 2 dage

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 efter-
middagen 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 2019 er sat, og der er lagt op til 
knivskarp komik og underholdning i særklasse, i teltet på 
Dyrehavsbakken, når Lise Baastrup vender tilbage og den 
garvede revystjerne Karsten Jansfort slutter sig til holdet. 
Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard og Henrik Lykkegaard er stadig en 
del af den erfarne kerne og udover at stå på scenen vil Lisbet 
Dahl, traditionen tro, også instruere Revyen 2019, mens 
James Price for 20. gang vil stå i spidsen som kapelmester for 
revyens orkester. 

Dejligt 4-stjernet hotel beliggende på Rådhusplad-
sen, blot 200 meter fra Tivoli og Københavns Ho-
vedbanegård. Værelserne er moderne indrettet, alle 
med egen bad og toilet, tv, skrivebord og minibar.

Hotel på Rådhuspladsen i København  •  God tid på Bakken
Byrundtur i København  •  Billet til Cirkus Revyen
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Tyskland

Sydøst for Hamburg ligger det smukke slot Lü-
dersburg og den tilhørende golfpark med to 
flotte 18-hullers mesterskabsbaner. Det histori-
ske slot er nu indrettet som 4-stjernet hotel 
med gode restauranter, spa- og wellnessområ-
de og to golfbaner i absolut topklasse. Spil golf 
og nyd de skønne omgivelser på denne efter-
årsrejse, hvor alle med interesse for golf samt 
golfpas er velkomne. Ingen krav til golfhandi-
cap. Peter Bovbjerg fra Nordvestjysk Golfklub 
v/Thisted er matchleder og vil have en turne-
ring klar for de, som ønsker at være med. Golf 
på egen hånd er naturligvis også muligt. 

Vi kører med bus lige til døren og alle kan der-
for have eget udstyr med på turen.

PROGRAM: 

1. dag: Udrejse og Lüneburg. Efter opsamling kører vi til 
den dansk/tyske grænse, hvor der bliver mulighed for ind-
køb. Herfra kører vi med passende pauser til byen Lüneburg. 
Byen blev i middelalderen yderst velhavende p.g.a. saltud-
vinding i området og fremstår i dag som en af Tysklands 

smukkeste byer med bindingsværkshuse og glitrende vand. 
Her nyder vi lidt tid på egen hånd, inden vi kører til Lüders-
burg Slot. Ved ankomst får vi tildelt vores værelser. Aftens-
mad i hotellets restaurant. 

2. dag: Golf. I dag skal der spilles golf. Efter morgenmaden 
spiller vi den første af tre matcher. Det er muligt at bestille en 
snackboks/frokostboks på hotellet indeholdende vand, frugt 
og sandwich (EUR 6,00). Da der er fri golf inkluderet, kan 
man efter vores turneringsmatch selv spille videre, hvis ener-
gien rækker til det. Aftensmad på hotellet.

3. dag: Mere golf. Efter en god nats søvn og en dejlig mor-
genbuffet er vi klar til den anden match. I dag spiller vi på 
den anden af de to baner. Fri golf for de mest ivrige efter 
matchen. Aftensmad på hotellet. 

4. dag: Golf & hjemrejse. Sidste dag på golfbanen. Efter 
morgenmaden tjekker vi ud af værelserne og pakker kuffer-
terne i bussen. Vi spiller igen 18-huller, hvor den sidste ener-
gi bruges. Bagefter holder bussen klar, og vi kører med pas-
sende pauser mod vores opsamlingssteder. Undervejs vil der 
blive uddelt præmier til vinderne af turneringen. 

Ønsker man ikke at deltage i den planlagte golfmatch 
oplyses dette ved tilmelding.

GOLF- & MATCHTUR TIL LÜDERSBURG SLOT 4 dage

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Ti 09.10.18 Fr 12.10.18 4 3.798,- 1.100,-

TILKØB: Golfbiler kan lejes. Pris 230,- pr. dag for 18 huller.  Bestilles sammen med rejsen.

INFO
Prisen inkluderer:
•   3 x overnatning på hotel
•   3 x morgenmad
•   3 x 3 retters menu eller 

buffet efter kokkens valg
•   Greenfee & ubegrænset 

golf
•   Gratis lån af golf-trolley
•   4-stjernet bus 

Skønt golfresort i Nordtyskland med to 18 hullers 
golfbaner. To flotte restauranter. Dejligt wellness 
område med sauna, spa og forskellige former for 
massage og skønhedsbehandlinger (tilkøb). Alle 
værelser har eget bad og toilet samt tv. Gratis Wi-Fi

Schloss Lüdersburg****
Lüdersburger Str. 21
21379 Lüdersburg
Tlf. 0049 4139 69700 

Valuta: Euro

Tyskland 

Afrejse: Dage: Pris:
Lø  17.11.18 1 298,-
On 28.11.18 1 298,- 
Lø  01.12.18 1 298,-

Flensburg er en by, man ofte kører forbi, men 
rent faktisk er Flensburg med sine ca. 90.000 
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 ved Skærup Ra-
steplads. Herfra kører vi direkte til Flensburg centrum og 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.

FLENSBURG & GRÆNSEN 1 dag

Valuta: Euro 
         
HUSK PAS

Efter endt opsamling holder 
vi en morgen pause ved 
Skærup Rasteplads.  Ved den 
dansk/tyske grænse vil der 
være ophold for indkøb v/ 
Otto Duborg. Hjemkomst 
først på aftenen. 

Lø  10.11.18 
On  21.11.18 
Fr  07.12.18

Pris: 225,- kr.                
HUSK PAS

INDKØBSTUR – TYSKLAND 1 dag
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Harzen - Braunlage, Tyskland 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
To 01.11.18  Sø 04.11.18 4  3.298,- 400,-

INFO
Prisen inkluderer:
•  3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 3 x aftensmad
• 1 x frokost
• 1 x lille velkomstgave
• 1 x indgang til koncert 

aften med gode tyske 
kunstnere

• Alle nævnte udflugter 
ekskl. entreer

• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

I 2017 havde vi en rigtig god og hyggelig jubilæ-
umstur i anledning af vores 20 års jubilæum. Vi 
synes turen fortjener en gentagelse og vil i 2018, 
gerne fejre endnu en fødselsdag med en tilsva-
renden tur til det dejlige Harzen. Harzen har i 
mange år, været et yndet rejsemål, speciel for 
busrejsende. Her er skovklædte bjerge og flade 
nordtyske sletter. Et vidunderligt skattekammer 
af natur, kultur og historiske charmerende byer. 
På denne rejse bor vi i Braunlage, som ligger 
lige midt i Harzen, på den gamle zonegrænse 
mellem Øst- og Vesttyskland. Her bor vi på det 
dejlige hotel Maritim Berghotel. Et godt ud-
gangspunkt for hygge og festligt samvær, som 
vil være omdrejningspunkt for denne rejse.

PROGRAM:  

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling, holder vi en pause 
for at nyde en kop kaffe og et rundstykke. Vi kører ned gen-

dejlige hotel i Braunlage, hvor vi ankommer sidst på efter-
middagen. En dejlig middag venter os på hotellet.

2. dag: Efter den righoldige morgenbuffet kører vi til den 
smukke kejserby Goslar. Goslar har mange fine seværdig-
heder. Vi skal se, bl.a. Kaiserpfalz og Siemenshaus. Byen er 
med de mange kønne gamle bindingsværkshuse i de smalle 
gyder en seværdighed i sig selv. Vi får tilbudt en lille byrund-
tur med rejselederen før der bliver tid på egen hånd til f.eks. 
at nyde byen med det livlige handelsstrøg, købe lidt frokost, 
eller til at se nærmere på nogle af de mange attraktioner. Vi 
kommer hjem til hotellet i god tid, således vi kan nyde hotel-
let og dets faciliteter før vi får dejlig aftensmad.

3. dag: Dagen står på en rundtur i det smukke syd Harzen, 
hvor vi efter en god times køretur kommer til det meget im-
ponerende Kyffhäuser Monumentet også kaldet Barbarossa 
eller Kaiser Wilhelm monumentet. Det er det tredje største 
monument i Tyskland, bygget i 1890-96 på ruinerne af bor-
gen Kyffhäuser. Efter et besøg her er der frokost (inkluderet i 
prisen). Først på eftermiddagen er vi tilbage i Braunlage hvor 
der bliver mulighed for at gå en tur i byen eller komme med 
svævebanen op på Wurmberg (ca 13,- euro). Eller man kan 
nyde lidt tid på hotellet og måske nå en tur i den indendørs 
swimmingpool. Aftenen byder på hyggelig feststemning. 
Efter aftensmaden er der musikalsk underholdning af Ilja 
Martin, Sandra & Susan og Tom Mandl. Populær tysk slager-
musik hvor der også er mulighed for en sving-om. 

4. dag: Hjemrejse.  Efter morgenmaden er det blevet tid til 
at forlade Harzen og sætte kurs nordpå igen. Der bliver tid 
til en indkøbspause ved grænsen, inden turen går til vore 
hjembyer.

Super dejligt og elegant 4-stjernet hotel omgivet af en smuk skov i Har-
zens Nationalpark. Beliggende for foden af Wurmberg - Harzens næststør-
ste bjerg. Hotellet har en dejlig restaurant, panoramabar, Old English Pub 
og natclub. Her er indendørs swimmingpool og sauna til fri afbenyttelse. 
Alle værelser har balkon, minibar, bad, toilet, hårtørrer og SAT-TV/radio og 
gratis WI-FI.

FØDSELSDAGSREJSE 4 dage

Hotel Maritim Berghotel****
Am Pfaffenstieg 1
38 700 Braunlage
Tlf.: 0049 55208050
Valuta: Euro

nem Danmark og videre ind 
i Tyskland. Vi fortsætter over 
Lüneburger Heide til det 

Vi holder 
”Rejseaften 2019” 
lørdag den 12. januar på Hotel Hanstholm. 
Kom og hør om vore destinationer, mød 
personalet og tidligere rejsekammerater. Få en 
hyggelig eftermiddag/aften sammen med os.

Nærmere information følger. HUSK tilmelding.

GAVEKORT
Et gavekort er en kærkommen gave.

Vi udsteder gavekort 
på hvilket som helst beløb.
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Hotel ved strandpromenaden  •  Oplev stemning en på Brighton Pier  •  Bo i Englands mest kendte 
badeby  •  Se Winchester og ridderne af det runde bord  •  Besøg Hasting Castle  •  Indisk inspirerede Royal 

Pavilion i Brighton  •  The Lanes – de hyggelige små gade i Brighton  •  Heldagsudflugt til London

www.visitbrighton.com

www.visitbrighton.com

www.visitbrighton.com

England

Brighton er en populær kystby i det sydøstlige 
England, beliggende kun 80 km syd for London. 
Byen er Englands mest berømte badeby og til-
trækker hvert år tusindvis af besøgende, som ny-
der det milde klima ved kanalen, byens faciliteter 
og gode stemning. Brighton er bl.a. kendt for sin 
mole - Brighton Pier, hvor man finder mange for-
skellige forlystelser, spisesteder og oplevelser. 
Men byen byder også på gammel engelsk traditi-
on med en fin velbevaret historisk bydel.  På den-
ne tur skal vi opleve Brighton og en del af de se-
værdigheder, der findes i omgivelserne.

PROGRAM: 

1. dag: Når alle er samlet kører vi med passende pauser til 
overnatningshotellet i Tyskland. Vi indkvarteres og får aftens-
mad.

2. dag: Vi fortsætter turen efter morgenmaden og kører til Ca-
lais i Frankrig, hvorfra vi skal sejle til Dover i England. Ved ind-
sejlingen til Dover kan man se de hvide klinter, som rejser sig 
smukt fra havet. Fra Dover kører vi det sidste stykke til hotellet i 
Brighton. Efter ankomst og indkvartering får vi aftensmad på 
hotellet. 

Byrundtur i Brighton: Vi ser nærmere på byen og tager en lil-
le byrundtur til fods. Vi bor meget centralt, så de fleste ting lig-

ger ganske tæt på. Turen går bl.a. til »The Lanes«, byens ældste 
kvarter i den historiske bydel. Her finder man en masse små 
snørklede gader med mange hyggelige butikker - både gamle 
og nye. Måske er det her frokosten skal findes? Det vil også 
være muligt at deltage i et besøg på Royal Pavilion, som er 
Brightons fornemste seværdighed. Det er en imponerende 
bygning i indisk stil med løg-kuppel og minareter. Den blev 
bygget af Kong George 4. som feriebolig og et sted, hvor han 
kunne underholde sine gæster. Entre til Royal Pavilion ca. 13 
pund. Eftermiddagen kan benyttes til en herlig gåtur langs 
strandpromenade og molen i Brighton. Her er liv og glade da-
ge og en masse at underholde sig med. Om aftenen er molen 
flot oplyst af en masse små lamper.     

Winchester: Efter morgenmaden kører vi østpå til Winchester 
via Southampton og Portsmouth. Winchester var hovedstad 
for England i det 10. og 11. århundrede, men er bedst kendt 
for Great Hall. Great Hall blev bygget i det 12. århundrede og 
er den eneste overlevne del af Winchester Slot. I Great Hall 
hænger Kong Arthurs runde bord, som er af stor historisk inte-
resse og hvert år tiltrækker mange turister. Navnene på ridder-
ne af det runde bord er skrevet på kanten af bordet. Vi besøger 
også Domkirken, hvor Knud den Store ligger begravet samt 
Englands ældste fattighus, hvor Kong Arthur og ridderne af 
det runde bord holdt hof. En utrolig spændende by. 
Tillader tiden det kører vi en tur til Portsmouth og ser byens 
havn, som var en meget betydelig krigshavn og i dag finder 
man mange af de berømte skibe bl.a. Lord Nelsons flagskib, 
HMS Victory.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Lø 01.09.18 Sø 09.09.18 9 8.398, 1.400,-
Sø 21.10.18 Ma 29.10.18 9 8.998,- 1.600,-
  
Tilkøb havudsigt: 500,-  pr. værelse
Tilkøb balkon + havudsigt: 800,- pr. værelse 
Værelser med balkon og havudsigt er på forespørgsel. 

INFO
Prisen inkluderer:
•  2 x overnatning i Tyskland
•  6 x overnatning i Brighton 

på 4-stjernet hotel ved 
strandpromenaden

•  8 x morgenmad 
•  8 x aftensmad 
•  Færgeoverfart Calais – 

Dover t/r
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer.
•  Dansk rejseleder
•  4-stjernet bus

Dejligt 4-stjernet hotel beliggende lige ned til strandpromenaden 
i Brighton og kun 10 minutters gang til den berømte Brighton Pier. 
Hotellet ligger tæt på centrum og ved byens mange seværdigheder. 
Her er mulighed for at nyde den friske luft og den dejlige by. Hotel-
let har en hyggelig bar, hvor man kan nyde udsigten over vandet. 
Alle værelser har eget toilet og bad, wifi, tv og hårtørrer. 

BRIGHTON – SYDENGLAND 9 dage

Hastings og Rye: Vi kører en tur vest på, hvor vi bl.a. skal be-
søge byen Hastings, som er berømt for slaget ved Hastings i år 
1066. Vi kan se ruinerne af Englands ældste normaner borg, 
Hastings Castle, som står som et minde om den dramatiske 
fortid. Dagen byder også på et besøg i den charmerende by 
Rye. I tidernes morgen var Rye en blomstrende havneby, men 
tilsandingen har »flyttet« byen tre km ind i landet. I dag synes 
tiden næsten at stå stille i byen, og det er spændende at gå en 
tur i den gamle bydel med stejle og toppede gader, der er om-
givet af charmerende huse fra middelalderen. 

London: Vi tager toget til London (pris ca. 20 pund). Efter an-
komsten kan man vælge at tage med rejselederen, som går en 
tur forbi Westminster Katedral og videre til Big Ben. Herefter 
kan man gå en tur langs Themsen af »The queens walk« og en-
de ved London Eye. Sidst på eftermiddagen tager vi toget til-
bage til Brighton. 

Ønsker man at bruge tiden på egen hånd i London, er mulig-
hederne mange, evt. kan man tage til Covent Garden, som er 
et spændende område med forretninger, markedsboder, re-
stauranter, barer, kultur og teatre. I London findes mange sjove 
og spændende museer, såsom Madame Tussauds Voksmuse-
um, Tower of London, Tate Modern Kunstmuseum og mange 
flere. Det er også muligt at tage på en sejltur på Themsen. Lon-
don er også kendt for de mange shopping muligheder, der er i 
byen, bl.a. er Oxfort Street en af de vigtigste indkøbsgader i 
London. Mulighederne er mange!

Tid på egen hånd: Hvis man ikke ønsker at deltage på dagens 
udflugt, kan tiden bruges på at nyde hotellet, byen, stranden, 
shoppe, gå på cafe eller se nogle af de seværdigheder, som 
Brighton byder på. Hotellet ligger kun 10 min gang fra Bright-
on Pier, så det er nemt at færdes på egen hånd i byen. 

Brighton Observationstårn: Verdens største observations-
tårn er åbnet i Brighton 2016 og ligger få minutters gang fra 
hotellet. En 17 meter bred glaskuppel kan hejse 200 personer 
op i 138 meters højde, hvor man kan se 360 grader i alle ret-
ninger. Turen tager 20-30 minutter, og i kuplen er der en bar 
hvor man kan købe forfriskninger (entre ca. 15 pund).

8. dag: Efter nogle dejlige dage må vi desværre tage afsked 
med Brighton for denne gang. Vi starter turen gennem Syd-
england til Dover, hvorfra vi sejler til Calais i Frankrig. Herfra kø-
rer vi med passende pauser til overnatningshotellet i Vesttysk-
land.  

9. dag: Efter morgenmaden fortsætter vi nordpå gennem 
Tyskland til vi når grænsen, hvor vi holder en pause til indkøb. 
Vi forventer at være hjemme hen på aftenen. 

Mercure Brighton 
Seafront Hotel****
149 King’s Rd, 
Brighton 
BN1 2PP, UK
Tel: 0044 844 815 9061 

Valuta: Euro på ud- og hjemrejsen. Pund i 
England. 
Info: Der skal bruges adapter til el i England.
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Byrundtur i Paris  •  Hotel i Disneyland så det er nemt at komme til og fra parken
3 dages entre til Disneyland  •  Oplevelser for hele familien  •  Magi, eventyrland og fortryllende shows

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

Frankrig

Mød Mickey Mouse, Pluto og alle de andre vel-
kendte figurer. Glæd og forkæl børnene, fami-
lien 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 par-
ken, så Disneyland er lige udenfor døren. 

Disneyland består af to parker, Disneyland Park og Walt Dis-
ney 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, Ad-
venture 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 bo-
der.  Desuden er der mulighed for at opleve masser af un-
derholdende 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 Par-
ken, men er absolut et besøg værd. Her finder man ca. 18 
forskellige forlystelser og man kan se fem forskellige produk-

tionsområder, 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 pas-
sende pauser til vi når vort overnatningshotel i Sydtyskland. 
Undervejs vil vi hygge os i bussen. Vi får aftensmad ved an-
komst til hotellet i Tyskland.

2. dag: Paris. Efter morgenmaden kører vi videre gennem 
Tyskland og Frankrig til Paris. Ved ankomsten til Paris tager 
vi en tur rundt i byen og ser nogle af de største seværdig-
heder herunder Eiffeltårnet, Champs Elysee og Triumfbuen. 
Sidst på eftermiddagen kører vi til hotellet i udkanten af Pa-
ris, hvor vi tjekker ind på værelserne og efterfølgende spiser 
middag i hotellets restaurant.

3. dag: Disneyland. Efter morgenmaden tjekker vi ud af ho-
tellet og kører direkte til Disneyland. Nu er det tid til at besø-
ge det fantastiske eventyrland. Disneyland byder på et væld 
af forlystelser og oplevelser for hele familien, store som små. 

Hotel i Disneyland 
Sequoia Lodge ***
Avenue Robert Schuman
77700 Chessy
Tlf: +33 08448 008 898
Valuta: Euro

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Sø 14.10.18 Fr  19.10.18 6  5.298,- 1.500,-
Lø 13.04.19       To  18.04.19       6 5.798,-                 2.150,-

Børnerabat til børn på værelse med 2 fuldt betalende:
0-2 år: 3.000,- / 3-12 år: 1.500,- / 13-16 år: 500,-

INFO
Prisen inkluderer:
•   1 x overnatning i 
  Tyskland 
• 1 x overnatning ved 

Paris 
• 2 x overnatning i 
 Disneyland
• 4 x morgenmad
• 2 x aftensmad
• Byrundtur i Paris
• 3 dages entre til 
 Disneyland inkl. adgang 

til forlystelser
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Hyggelig bjerghytte hotel med masser af 
atmosfære, smukt beliggende mellem træer ved 
søen i Disney Parken med blot 10 minutters gang 
til selve Disneyland. Hotellet har både inden og 
udendørs swimmingpool, hyggeligt fællesområ-
de og værelser med bad og toilet, TV og telefon. 

PARIS & DISNEYLAND 6 dage

Om man er til vilde eller knap så vilde karruselture, butikker 
eller man bare foretrækker at gå rundt og opleve den farve-
rige eventyrpark, som er helt igennem fantastisk gennem-
ført og struktureret. Aftensmaden finder vi på egen hånd på 
hotellet eller i Disneyland, som byder på et væld af forskel-
lige cafeer, restauranter og bistroer.

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, inden 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 da-
gen.

Novotel Marne La Vallee Noisy ****
2, Allee Bienvenue
93160 Noisy Le Grand
Tlf: +33 1 481 56060

4-stjernet hotel beliggende blot 10-15 min. kørsel fra Disney Parken. 
Hotellet har restaurant, bar, spilleområde og gratis Wi-Fi. 
Værelserne er alle med eget bad og toilet, TV og minibar.
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Spændende område af Frankrig  •  Besøg på vinslot  •  Vin- & champagnesmagning
Katedralen i  Bourges  •  Byen Briare med den flotte ækvadukt  •  Charmerende hotel i skønne omgivelser

Smuk natur med vinmarker  •  Oplevelser langs Loire-floden

Frankrig

Tag med på denne rejse til Frankrig og få et 
godt indtryk af det smukke område omkring 
Sancerre og Loire-floden. Få en smagsprøve på 
det franske køkken og de dejlige vine fra om-
rådet. Besøg charmerende gamle byer, vinslot-
te og lad dig imponere af naturen og de storslå-
ede bygninger samt den franske kultur. Natur-
skønt område med vinmarker, bjerge og floder. 
Skønt hotel i den gamle del af Sancerre – en ty-
pisk fransk middelalderby smukt beliggende på 
en bakketop.

PROGRAM:

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passen-
de pauser til overnatningshotellet i Tyskland. Aftensmaden på 
hotellet. 

2. dag: Champagnesmagning - Sancerre. I dag kører vi ind 
i Frankrig og vores første franske oplevelse starter i det Nord-
franske med et champagnebesøg. Vi besøger en champagne-
fabrikant og smager også på produktet. Herefter kører vi igen 
sydpå mod hotellet i Sancerre, hvor en sen aftensmad ven-
ter os. 

3. dag: Sancerre - Tour de Fiefs – Vinsmagning: Efter en 
god nats søvn og morgenmaden starter vi dagen stille og ro-
ligt med en spadseretur i Sancerre’s smalle gader. Besøg i tår-
net Tour de Fiefs - det eneste, der står tilbage af slottet i San-
cerre (entré inkluderet). Herfra har man en enestående 360 
graders udsigt over vinmarkerne langs Loire floden. Vi ser os 
omkring i midtbyens snoede gader. Frokost på egen hånd. 
Om eftermiddagen vil der blive arrangeret en vinsmagning i 
en lokal vinkælder med mulighed for at smage de berømte 
Sancerre vine. 

4. dag: Cretin de Chavignol - Bourges. Sancerre området 
er kendt for sin lyse gedeost, Cretin de Chavignol. Vi besøger 
den charmerende gård La Brisauderrie. Her skal vi se de geder, 
der leverer mælken og høre mere om arbejdet med at frem-
stille osten. Besøget slutter med smagsprøver på produktio-
nen hertil et glas Sancerre hvidvin. Efter besøget kører vi til 
Bourges – en fransk provinsby med ca. 65.000 indbyggere. Vi 
ser bl.a. den imponerende katedral, som er opført omkring år 
1200 og stort set har undgået ombygninger og ødelæggel-
ser siden. Den er derfor optaget på UNESCO’s liste over Ver-
dens Kulturarv. Bourges var en vigtig by i middelalderen, og 
katedralen har to gange dannet rammen for kroningen af en 
fransk konge. Frokost og tid på egen hånd i byen inden vi kø-
rer tilbage til Sancerre. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Sø 07.10.18 Sø 14.10.18 8 7.698,- 1.450,-

INFO
Prisen inkluderer:
•   7 x overnatning
•  7 x morgenmad
•  2 x frokost
•  7 x aftensmad
•  1 x champagnesmag-

ning
•  2 x vinsmagning
•  Entré til Tour de Fiefs
•  Gårdbesøg inkl. gede-

ostesmagning
•  Besøg på vinslot
•  Byrundtur med lille 

turisttog i Briare
•  Ølsmagning med lille 

frokostplatte i Belgien
•  Dansk rejseleder
•  4-stjernet bus

Charmerende 3-stjernet hotel, som ligger 
centralt i den smukke gamle del af San-
cerre. Der er elevator på hotellet. Perfekt 
udgangspunkt for oplevelser i vinområdet. 
Alle værelser er med aircondition, bad og 
toilet, tv og telefon.  

SANCERRE 8 dage

5. dag: Vinslot – Pouilly sur Loire. Efter morgenmaden star-
ter vi med et besøg på et vinslot i Menetou Salon. Vi ser slot-
tet og de tilhørende vinmarker og smager på slottets vin. Ef-
ter besøget kører vi til Pouilly-sur-Loire, hvor vi vil nyde en fro-
kost (inkluderet) på en restaurant i byen. Efter frokost kører vi 
en rundtur i de udstrakte vinmarker langs Loirefloden til den 
lille landsby Les Loges, hvor vi går en lille byrundtur. Derfra til-
bage til hotellet i Sancerre

6. dag: Briare. Dagens udflugt går til Briare, som er en vigtig 
havneby, hvorfra man kan sejle via floder og kanaler både til 
Paris og Middelhavet. Her anlagde man i 1896 verdens læng-
ste sejlbare akvædukt, knap 1 km lang tværs over Loire flo-
den, bygget af Gustav Eiffel, manden bag Eiffeltårnet i Paris. Vi 
ser byen både fra bussen og til fods, inden vi har en frokostaf-
tale (inkluderet) på en restaurant i byen. Herefter tager vi en 

hyggelig rundtur i byen med et lille turisttog. Dagens oplevel-
ser rigere kører vi retur til hotellet. 

7. dag: Ølsmagning i Belgien. Straks efter morgenmaden 
sætter vi kursen nordpå og kører til Belgien. Her skal vi besøge 
det lille bryggeri De Kroon i byen Neerijse. Vi skal nyde en lille 
platte med ost og pølse og smage den lokale øl. Efter besøget 

Hotel Le Clos Saint-Martin ***
10 Rue Saint-Martin 
Sancerre 18300
Tlf. : +33 (0)2 48 54 21 11
www.leclos-saintmartin.com
Valuta: Euro

fortsætter vi til hotellet i Tysk-
land. Her er der indkvartering 
og straks derefter aftensmad.

8. dag: Hjemrejse. I dag går 
turen mod vores hjembyer. Vi 
kører med passende pauser til 
Danmark, hvor vi tager afsked 
med hinanden. 
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Miraklernes Plads i Pisa med Det Skæve Tårn  •  Eventyrlige Firenze med de mange kunstskatte 
Vinmarker, vin smagning og olivenlunde  •  Besøg middelalderbyen Siena med forbilledet for Køben-

havns Rådhus  •  Middelalderbyen San Gimignano med de mange tårne  •  Toscansk mad og vin

Italien

Toscana er en af Italiens mest populære feriede-
stinationer, og det er ikke tilfældigt for Toscana 
er virkelig betagende og fyldt med skatte. Her 
oplever man alt fra charmerende middelalderby-
er, kirker, smuk natur med bjerge, frodige land-
skaber, vinmarker og kunst, som ikke er at sam-
menligne med meget andet. Denne rejse giver 
mulighed for at se og opleve det klassiske Tosca-
na med de største og mest kendte seværdighe-
der. 

Vi bor i den hyggelige by Montecatini Terme, 
som er Italiens mest berømte kurby med varme 
kilder, smukke parker og fristende butikker. By-
en ligger lige midt i Toscanas hjerte.

PROGRAM: 

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

pauser til overnatningshotellet i Tyskland. Ved ankomsten til 
hotellet bliver vi indkvarteret og får aftensmad. 

2. dag: Denne dag fortsætter vi vores rejse gennem det 
smukke Østrig til vi når målet i Toscana. Hotellet står klar til at 
modtage os med velkomstdrink og aftensmad. Vi ankommer 
til Toscana hen på aftenen.

Montecatini Terme - Alto: Vi ser nærmere på Montecatini 
Terme, og da vi bor midt i centrum, vil vi lære byen at kende 
til fods. Vi tager med bjergbanen til Alto, hvorfra man kan ny-
de en fantastisk udsigt over det toscanske landskab og Mon-
tecatini Terme.

Firenze: Et af turens hovedpunkter er den berømte by Firen-
ze. Byen er Toscanas hovedstad og ligger smukt ved Arnoflo-
den. Vi går en tur i byen og passerer bl.a. forbi den impone-
rende Domkirke, Ponte Vecchio og Uffizi galleriet. Firenze in-
deholder mange store kunstværker, og eftermiddagen vil væ-
re på egen hånd - f.eks. til at opsøge de steder, som byrundtu-

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Lø 20.10.18 Sø 28.10.18 9  5.698,- 900,-

INFO
Prisen inkluderer:
•  2 x overnatning i 
  Tyskland
•  6 x overnatning i 
  Toscana
•  8 x morgenmad
•  8 x aftensmad
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer og 
  togbillet
•  Dansk rejseleder
•  4-stjernet bus

Vi bor på det hyggelige 4-stjer-
net Hotel Biondi midt i Mon-
tecatini Terme, ved siden af de 
termale kurbade. Hotellet har en 
dejlig have med solterrasse. Alle 
værelser har eget toilet og bad.   

TOSCANA 9 dage

ren gav inspiration til. Vi tager toget til Firenze (Pris for togbil-
let ca. 12 euro)

Siena: 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”.

Pisa: I dag skal vi en tur til Pisa. Vi besøger Miraklernes Mark, 
hvor Pisas seværdigheder ligger på rad og række. Vi oplever 
hvor skævt Det Skæve Tårn i Pisa i virkeligheden er. Der er og-
så mulighed for at se den fantastiske domkirke af marmor og 

dåbskapellet. Vi kører tilbage til hotellet i god tid, så vi kan ny-
de aftenen i Montecatini Terme.

Vintur: Toscana er blandt andet kendt for sine mange vine. Vi 
tager på en udflugt til en toscansk vinbonde, hvor vi smager på 
vine og får dertil lidt italiensk brød og pålæg (Pris ca. 17 euro).

8. dag: Hjemrejse. Efter morgenmad tager vi afsked med To-
scana og Montecatini Terme. Vi kører til overnatningshotellet i 
Sydtyskland, hvor vi får aftensmad ved ankomsten.

9. dag: Vi kører den sidste strækning mod Danmark. Forven-

Hotel Biondi****
Viaole IV, Novembre 83
Montecatini Terme
Tlf.: 0039 057 27 13 41

Valuta: Euro

tet hjemkomst sidst på aftenen.
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Kurbyen Montecatini Terme  •  Rundtur på olivenfabrik med smagsprøver og frokost 
Prøv selv at plukke oliven  •  Besøg i en citrushave  •  Trøffelmarked i San Miniato  •  Vinslot med vin-

smagning  •  Den lille charmerende by Lucca  •  Hyggelig vinfarm med god stemning  •  Eventyrlige Firenze 
med de mange kunstskatte  •  Vinmarker, vin smagning og olivenlunde  •  Toscansk mad og vin

Italien

En anderledes rejse, hvor vi skal opleve smagen 
af Toscana. Toscana er en af Italiens mest popu-
lære destinationer. Området er spækket med 
smuk natur, charmerende byer og kulinariske 
oplevelser. På denne rejse skal vi besøge oli-
venfarme, vingårde, opleve en smuk citrusha-
ve og på trøffelmarked i San Miniato. Men der 
bliver også tid til at opleve storbyen Firenze og 
den hyggelige by Lucca.

PROGRAM: 

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende 
pauser til overnatningshotellet i Tyskland. Ved ankomsten til 
hotellet bliver vi indkvarteret og får aftensmad. 

2. dag: Denne dag fortsætter vi vores rejse gennem det 
smukke Østrig til vi når målet i Toscana. Hotellet står klar til at 
modtage os med velkomstdrink og aftensmad. Vi ankommer 
til Toscana hen på aftenen.

3. dag: 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 toscanske landskab og Montecatini Terme.

4. dag: Olivenfabrik & Lucca. Vi skal i dag opleve en oliven-
farm/fabrik, hvor en medarbejder på farmen vil gå en tur med 
os på markerne og fortælle om oliventræerne og høsten. Har 
man lyst, kan man prøve selv at plukke oliven fra træerne. På 
denne tid af året er olivenhøsten typisk i fuld gang. Efter en 
tur i markerne får vi mulighed for at se fabrikken og maski-
nerne. Undervejs får vi en forklaring omkring produktionen af 
olivenolien. Herefter er det blevet tid til en dejlig frokost med 
smagsprøver af farmens egen olivenolie. Om eftermiddagen 
kører vi til Lucca, en lille charmerende renæssance by med ty-
piske toscanske kirker og gader. Lucca er fuld af personlighed 
og omgivet af en intakt bymur fra 1500-1600 tallet.   

5. dag: 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, og eftermiddagen vil være på egen 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Ma 12.11.18 Ti 20.11.18 9  5.898,- 950,-

INFO
Prisen inkluderer:
•   2 x overnatning i 
  Tyskland
• 6 x overnatning i
 Tos cana
• 8 x morgenmad
• 8 x aftensmad
• Besøg på olivenfarm 

med frokost og smags-
prøver

• Besøg på vinslot med 
rundvisning, vin-
smagning og en let 
anretning

• Frokost og vinsmagning 
på hyggelig vinfarm

• Trøffelmarked i San 
Miniato

• Entre til citrushave med 
smagsprøver

• Alle nævnte udflugter 
ekskl. entreer og togbil-
let

• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Vi bor på det hyggelige 4-stjer-
net Hotel Biondi midt i Mon-
tecatini Terme, ved siden af de 
termale kurbade. Hotellet har en 
dejlig have med solterrasse. Alle 
værelser har eget toilet og bad.   

TOSCANA – VIN, OLIVEN & TRØFLER 9 dage

hånd - f.eks. til at opsøge de steder, som byrundturen gav in-
spiration til. Vi tager toget til og fra Firenze (pris for togbillet 
ca. 12 euro). Udflugten er ikke egnet for gangbesværede. Vi er 
hjemme på hotellet igen sidst på eftermiddagen. 

6. dag: Trøffelmarked & Vinslot. I dag besøger vi det be-
rømte trøffelmarked i San Miniato, hvor der er mulighed for at 
smage på de hvide trøfler. I november er trøflerne nyhøstede, 
og de smager og dufter himmelsk. Efter et par timers ophold 
i San Miniato fortsætter vi til Vinslottet Castello di Oliveto, 
hvor vi skal på en rundtur i slottet og i vinkælderen efterfulgt 
af vinsmagning med en let anretning. På turen tilbage til ho-
tellet er der mulighed for et lille hvil i bussen efter en spæn-
dende dag.  

7. dag: Vinfarm & Citrushave. Vi tager på en udflugt til en 
toskansk vinbonde, hvor vi smager på vine og får dertil lidt 
italiensk brød og pålæg. Stemningen her er hyggelig, og der 
er mulighed for at købe vine mv. På turen hjem fra vinbonden 

kører vi forbi en citrushave, hvor vi får en rundvisning og et 
par smagsprøver. Vi vender tilbage til Montecatini Terme sidst 
på eftermiddagen og får aftensmad på hotellet. 

Hotel Biondi****
Viaole IV, Novembre 83
Montecatini Terme
Tlf.: 0039 057 27 13 41

Valuta: Euro

8. dag: Hjemrejse. Efter mor-
genmad tager vi afsked med 
Toscana og Montecatini Ter-
me. Vi kører til overnatnings-
hotellet i Sydtyskland, hvor 
vi får aftensmad ved ankom-
sten.

9. dag: Vi kører den sidste 
strækning mod Danmark. 
Forventet hjemkomst sidst på 
aftenen.
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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 

Hvalsafari langs den smukke kyst  •  Nordlys-safari

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 ”fore-
stillingen” 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 desti-
nationen, hvor oplevelserne kan begynde. Vo-
res rejseleder er med på hele rejsen.

PROGRAM: 

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi til Billund Luft-
havn, 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: Tromsø sightseeing – Samisk kultur - Rensdyrs-
kanetur. 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 inkluderet), som egentlig hedder 
Tromsdalen kirke, men som pga. sit udseende associerer til is-
bjerge og netop derfor har fået sit kaldenavn. Vi fortsætter ud 
af Nordlysvejen og nyder de smukke omgivelser og laver lidt 
stop undervejs. Herefter kører vi retur til byen, hvor der er be-
stilt frokost til os. Derefter er eftermiddagen på egen hånd i 
Tromsø. Vi mødes alle senere på hotellet, da vi i dag også skal 
på en spændende aftenudflugt. Vi skal en tur ud i Samer-land. 
Samerne har boet i dette område i mange tusinde år og be-
tegnet som en del af den indfødt befolkning. Rensdyr er en 
stor del af den samiske kultur og denne aften vil den lokal 
guide introducere os til denne spændende kultur. Vi skal na-
turligvis 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). 

3. dag: Hvalsafari/tid på egen hånd – Jagten på Nordly-
set. I dag har man to valgmuligheder. Brug dagen i Tromsø på 
det man vil - måske en tur på museum i Tromsø, lidt shopping 
og afslapninger eller man kan tage med rejselederen på en 
smuk sejltur, hvor vi håber på at se hvaler og/eller marsvin. Se 
tilkøb for denne udflugt. 
Vi mødes alle til lidt tidlig aftensmad på hotellet, da vi igen 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Fr 02.11.18 Ma 05.11.18 4 9.598,- 1.250,-

Tilkøb: Hvalsafari: 1.250,- bestilles sammen med rejsen.

INFO
Prisen inkluderer:
•   Fly Billund-Oslo-Tromsø 

t/r
•   3 x overnatning på hotel
•   3 x morgenbuffet
•   1 x frokost
•   3 x aftensmad
•   Samisk aften 
•   Rensdyr-kanetur
•   Nordlys-safari inkl. suppe
•   Entré til Ishavskatedralen
•   Alle nævnte udflugter 

ekskl. entréer
•   Dansk rejseleder
•   Bustransport til/fra 
  lufthavn

Thon Hotel Tromsø er et nyt og moderne hotel 
med 152 flotte værelser og kapacitet til 300 per-
soner. Hotellet ligger centralt placeret i Tromsø 
og oplevelserne begynder lige udenfor døren. 
Alle værelser er med eget bad og toilet. 

NORDLYS MED FLY 4 dage

i aften skal ud på eventyr. I aften vil vi jagte nordlyset sam-
men 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 sandsynligheden for klar himmel 
og nordlys er størst. På stedet mødes vi af den lokale guide 
(engelsktalende) og der er mulighed for at låne varme drag-
ter, 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. Må-
ske forbliver vi på samme sted, men sker der ændringer i vej-
ret, kan det forekomme at vi vælger at køre til en anden base, 
hvor der er bedre chancer for nordlys. 

TILKØB: Hvalsafari. 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 nog-
le af verdens største pattedyr i dette fantastiske arktiske land-
skab. Undervejs er der også chance for at se forskellige fugle 
f.eks. havørnen. Sejlturen byder på smukke fjorde og store na-

turoplevelser. Guiden ombord vil fortælle undervejs, og der vil 
blive vist en film om hvalerne. Skibet har komfortable sidde-
pladser 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 gode. Varig-
hed ca. 4-5 timer. PRIS: 1.250,- bestilles sammen med rejsen.

4. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden på hotellet har vi lidt 
tid i byen. Har man lyst, kan man gå med rejselederen en tur i 
nærområdet. Vi passerer bl.a. Polar Museet, hvor man kan ta-
ge et kig (entré ca. 60 NOK). Først på eftermiddagen bliver vi 
hentet og kørt til lufthavnen, hvor fra vi skal flyve til Billund via 

Thon Hotel Tromsø
Grønnegata 50
9008 Tromsø
Tlf. 0047 7769 8050
 
Valuta: NOK

Oslo. Fyldte af oplevelser lander 
vi i Billund, hvor bussen venter 
os. Forventet hjemkomst til vo-
res opsamlingsbyer sidst på af-
tenen. 
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Skøn efterårsrejse  •  Udflugt til det berømte Benediktinerkloster, Montserrat  
Heldagstur til Barcelona  •  Se Gaudis La Sagrada  •  Gå en tur på Ramblaen i Barcelona  •  Besøg på F.C. 

Barcelonas stadion Nou Camp  •  Se Den gamle bymur i Tossa de Mar  •  Vinsmagning  
4-stjernet hotel tæt på stranden

CALELLA & SANTA SUSANNA 9 / 10 / 15 dage

Spanien

En skøn rejse til et varmere klima. Costa Brava 
kysten er mere end blot dejlige byer og fantasti-
ske 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 stadig-
hed. Denne rejse er ideel for alle, idet Spanien 
byder på mange forskellige og interessante op-
levelser, 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 Su-
sanna 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 hol-
der 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. 

Udflugter:
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. år-
hundrede. Muren og de store forsvarstårne gjorde byen næ-

sten uindtageligt. Det er disse mure og tårne, der giver by-
en 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 fi-
skerhuse, giver en særlig stemning og indbyder til en slentre-
tur. 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. Des-
uden er her en fin badestrand og mange hyggelige butikker. 
Pris: 75,- kr.

Barcelona: Vi kører en heldagstur til Cataloniens hovedstad 
– Barcelona, med ca. 1,6 mill indb. Vi kører en rundtur i byen 
med bussen og gør stop undervejs for at se nærmere på nogle 
af seværdighederne. 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 (ca. 
30,- euro) og/eller gå i den meget store butik med alt hvad 
hjertet begærer af souvenir for F. C. Barcelona. Vi kører også op 
på det lille bjerg Montjuich for at se det Olympiske Stadion og 
den fantastiske udsigt ned over Barcelona. Til sidst slutter vi af 
med tid på egen hånd på 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 kr.

La Sagrada: Der er ofte timelange køer for at komme ind i 
Gaudi´s berømte kirke. Vi tilbyder at forudbestille din entre bil-
let til kirken, hvis du ønsker at se kirkens indre. Dette bestilles 
sammen med rejsen dog minimum 8 uger før afrejsen. Man 
kører med vores bus til og fra Barcelona på dagen, hvor Barce-
lona udflugter er. Man kan derfor ikke også deltage i byrundtur 
i Barcelona. Pris: 300,- kr incl entre og transport t/r Barcelona.

Hotel Florida Park ****
Avda del Mar no 17
08398 Santa Susanna
Tlf: 0034 93 767 8090

Valuta: Euro

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: Hotel
Lø  06.10.18 Lø  20.10.18 15 8.498,- 1.900,- Les Palmeras, Calella
Fr  12.10.18       Sø  21.10.18       10        4.798,-    1.400,- Florida Park, Santa Susanna
Lø  13.10.18   Sø  21.10.18        9          4.598, 1.000,- Les Palmeras, Calella

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.
Tilkøb: La Sagrada 300,- (min. 8 uger før afrejse)

INFO
Prisen inkluderer:
•   6/7/12 x overnatning
•  6/7/12 x morgenbuffet
•  6/7/12 x aftensmad
•  Aircondition på alle 

værelser
•  Dansk rejseleder 
•  4-stjernet bus

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, TV og telefon.

Vin og likørsmagning: En eftermiddagstur til Bodega El Pa-
ratge, i Lloret de Mar, en spansk vin/likør/spiritus butik, hvor 
der er mulighed for prøvesmagning af de lokale vine og likø-
rer. Desuden kan vi smage dejlige spanske specialiteter som 
tørret landskinke, pølser, oliven, ost, figen og chokolade. Her er 
mulighed for at købe næsten alt indenfor vin, Cava, og likører 
til rimelige priser. Pris: 50,- kr.

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 benedikti-
nerklosteret, 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 kir-
ken. 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 to-
get.

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

Forhør nærmere om muligheder og priser på fly til Calella

Hotel Les Palmeras****
Diputació, 1 
08370 Calella
Tlf.: 0034 93 766 41 30

Dejligt 4-stjernet hotel, som har mange faciliteter at byde på. 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 og dampbad og 
jacussi. Hyggelig bar ved swimmingpoolen og indendørs bar med lejlighedsvis 
musik. På taget er der solterrasse med solvogne til fri afbenyttelse. Alle værelser 
har eget bad/toilet, TV, telefon, hårtørrer, balkon og aircondition. 

26 27



BERLIN 4 dage

Tyskland

Berlin summer af liv og efter murens fald er Berlin 
blevet et attraktivt feriemål med mange store 
indtryk og oplevelser. Der findes ikke mange by-
er, der har så meget at byde på som Berlin. Her 
findes alt fra spændende seværdigheder, fanta-
stiske pladser, arkitektur, kunst, musik og en 
enorm historie fra øst til vest og til nutidens tren-
dy storby. 
Efter et besøg i byen kommer man hjem med 
mange indtryk og man drages gerne tilbage til 
byen flere gange. Berlin fremstår i dag som en 
smuk og moderne hovedstad, som har gennem-
gået en større renovering siden murens fald i 
1989.

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

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

Byrundtur: Efter morgenmaden kører vi en byrundtur i Ber-
lin. Vi ser bl.a. de mange verdensberømte bygninger i Berlin 
såsom Gedächtniskirche, der står som vartegn fra 2. verdens-
krig, Potsdammer Platz, det gamle Gestapo hovedkvarter, Un-
ter den Linden, Brandenburger Tor, Rigsdagen, Berliner Dom, 
Humboldt Universitet, Holocaust Mindesmærket, Eastside Gal-
lery - som er det længst bevarede stykke af muren og meget 
mere.

Checkpoint Charlie: Vi holder en længere pause ved Check-
point Charlie - den gamle grænseovergang mellem Øst- og 
Vestberlin. Her finder man mange sjove og spændende ud-
stillinger/museer såsom; Det store Mauer-Museum, Trabi-Mu-
seum, Carrywurst museum og Black-Box. Vi anbefaler Yade-
gar Asisis` 15 meter høje panorama i en rund bygning, som vi-
ser 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 stem-
ningen i området med de mange caféer, souvenirs butikker 
og udstillinger. 

Alexanderplatz - Berlins Fjernsynstårn: Fjernsynstårnet i 
Berlin ligger midt på Alexanderplatz og herfra er der en helt 
fantastisk 360 grader panorama udsigt 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 Alexander-
platz på hygge, shopping, caféer, restauranter og meget mere. 
På rejserne med udrejse søndag/mandag tilkøber man frokost og 
entre til fjernsynstårnet og på rejserne med udrejse torsdag kan 
man kun tilkøbe entre til fjernsynstårnet. 

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

Friedrichstadt Palast: På rejserne 15/10 + 8/11 + 3/12 kan 
man opleve forestillingen ”V I V I D - The beauty of things”. 
Med over 100 fantastiske kunstnere på verdens største tea-
terscene. Med et produktionsbudget på tolv millioner euro 
skabes storslåede kostume- og scenebilleder af dimensioner 
uden sidestykke. Menneskelig perfektion, kunstnerisk og ar-
tistisk toppræstation, der tit får tårerne til at trille. V I V I D er 
en kærlighedserklæring til livet. Tradition og nybrud. Struktur 
og frihed. Sort-hvid og farvepragt. Alt har sin egen fascinati-
on. Den kvindelige android R’eye’s lukkede verden er præget 
af ekstern styring. Men så, en sagte intuition, og pludselig kø-
rer hun sit eget løb. Med et barns undrende øjne ser hun sine 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: Aftensmad. 
Ma  15.10.18 To  18.10.18 4 2.798,- 550,- 295,-
To  08.11.18 Sø  11.11.18 4 2.598,- 550,- 295,-
Ma  03.12.18 To  06.12.18 ** 4 2.798,- 550,- 295,-
** Læs mere om juleturen på side 40.  

TILKØB Entre Fjernsynstårnet: 100,- (fredage)
TILKØB Entre + Frokost Fjernsynstårnet: 225,- (Mandage/tirsdage) . Bestilles sammen med rejsen.
TILKØB Friedrichstadt Palast »VIVID«: 295,- / 370,- / 480,- / 520,-.  Bestilles sammen med rejsen.
Der tages forbehold for arrangementer, som gør at besøget ikke kan finde sted. 
TILKØB aftensmad: 295,-. Bestilles sammen med rejsen. 
Det er muligt, at tilkøbe aftensmad på hotellet på 2. og 3. dagen. 
Efter kokkens valg får man en buffet eller 3-retters menu.  

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

Valuta: Euro

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning i Berlin
• 3 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad
• Byrundtur i Berlin
• Indblik i Berlins interes-

sante historie
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus

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

omgivelser og den overvældende skønhed af ofte oversete 
ting i et helt nyt lys. Som gennem et prisme udfoldes hendes 
sanser, så hun ser livets farver, og trin for trin opdager R’eye 
sin skjulte identitet.
Showene er velegnet til gæster uden tyskkundskaber og an-
befalet mindstealder er 10 år. Showene varer ca. 2,5 timer in-
kl. en pause. Friedrichstadt Palast er et besøg værd når man er 
i Berlin, stemningen og showet findes ikke magen til mange 
steder. Vi kører med u-bahn tur/retur til Friedrichstadt Palast. 
Billet skal bestilles sammen med rejsen.

ca. 16.000 dyr fordelt på 1500 arter og sammen med akvariet 
med fisk, krybdyr, padder, insekter og hvirvelløse dyr er zoo-
logiske Have med god grund en elsket attraktion i Berlin med 
op mod 3 millioner besøgende om året. Entre voksne ca. 15-
20 euro og børn ca. 8-10 euro - afhængig af om man også 
vælger entre til akvariet. 

The Story of Berlin: Ganske tæt på hotellet ligger det store 
museum »Story of Berlin«. Her bliver du fulgt gennem 800 år 
af Berlins historie med billeder, udstillinger og tekster. Et rigtig 
spændende museum, som giver et godt indtryk af Berlins hi-
storie. Entre voksne ca. 12 euro og børn ca. 5 euro.

KaDeWe og Kurfürstendamm: Hotellet ligger få meter fra 
den berømte shopping gade Kurfürstendamm. Så mulighe-
derne er store hvis man vil besøge butikker, restauranter, café-
er eller opleve et af Europas største indkøbscentre KaDeWe. 

Gedächtniskirche og Europacenteret: Europa-Center er 
et bygningskompleks tæt på ved hotellet. Bygningen blev 
opført i 1960’erne og blev sammen med Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche et varemærke for Vestberlin. Bygningen er i 
dag fredet. Går man en tur på Kurfürstendamm, kan man hol-
de en hyggelig pause på pladsen ved Gedächtniskirche.  

Hjemrejse: Efter mange spændende oplevelser i Berlin forla-
der vi hotellet efter morgenmaden og kører mod Danmark. Vi 
holder en pause ved grænsen. Forventethjemkomst først på 
aftenen. 

Friedrichstadt Palast Tirsdag Fredag

Kategori 2 480,- 520,-

Kategori 4 295,- 370,-

I gåafstand fra hotellet:
Berlin Zoo + Akvariet: Ikke langt fra hotellet finder man 
en af Tysklands største zoologiske haver. Haven er blandt de 
mest artsrige og komplette zoologiske haver i verden. Her er 
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MUSIKFESTIVAL – ELLMAU  7 dage

Østrig

Efterårsmusikfestivalen i Ellmau er kendt af mu-
sikvenner i hele Europa og har i mange år tiltruk-
ket tusindvis af mennesker. Ellmau ligger smukt 
i de østrigske alper og er en fantastisk kulisse for 
den traditionsrige festival begivenhed. Nogle af 
de mest kendte indenfor folke- og schlagermu-
sikken optræder til denne folkefest. Blandt stjer-
nerne er Die Kasteruther Spatzen, Andy Borg, Die 
Amigos, Marc Pircher og ikke mindst Hansi Hint-
erseer. Vi har reserveret pladser til arrangementer 
i Ellmau, så du blot skal sætte dig ind i bussen og 
lade dig føre igennem den helt specielle rejse.

PROGRAM: 

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passen-
de pauser ned gennem Jylland og Tyskland til vi når overnat-
ningshotellet, hvor vi efter ankomsten får aftensmad. 

2. dag: Åbningsaften. Efter morgenmaden fortsætter vi 
turen videre gennem Tyskland til Østrig. Sidst på eftermid-

dagen ankommer vi til hotellet i området omkring Ellmau 
i Wilder Kaiser. Efter indkvarteringen og aftensmad tager vi 
til åbningsaften i det store festtelt. Borgmesteren byder vel-
kommen, hvorefter musikfestivalen bliver sat i gang med en 
rigtig tyroleraften. 

3. dag: Achensee & Musik. Dagen kan bruges på hotellet, 
eller man kan tage med på en skøn tur til Achensee - en me-
get flot køretur gennem smukt panorama bjerglandskab. Vi 
får mulighed for at sejle en tur på den smukkeste og største 
sø i Tyrol. Søen har en længde på 9 km og en dybde på 133 
meter. Der vil også blive tid at nyde området omkring søen 
med mulighed for at købe mad og drikkevarer på en af de 
mange restauranter, der ligger her langs søen. Vi tager tilba-
ge til hotellet i god tid, får aftensmad og tager herefter til det 
store festtelt, hvor vi skal opleve bl.a Marc Pircher med sin 
trækharmonika, Die Kasteruther Spatzen, som har spillet dej-
lig folkemusik i 35 år, Oesch`s die Dritten, som er et familie 
ensemble der helt sikkert begejstrer publikum.

4. dag: Hartkaiser & Alpepanorama. Vi tager svævebanen 
op på bjerget Hartkaiser i 1550 meters højde, hvor der da-

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Eneværelse  
Ti 25.09.18   Ma 01.10.18  7 5.998,- 650,-

Valuta: Euro

Hotel: 3-stjernet hotel i Ellmau området. 
Alle værelser har eget bad og toilet.

INFO
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i Tysk-

land 
• 4 x overnatning på 

3-stjernet hotel i Østrig
• 6 x morgenbuffet
• 6 x aftensmad
• 4 x entre til festteltet
• Tur med svævebane
• Entre til Bjergfest
• Entre til torvedagen i 

Ellmau
• Tur til Achensee incl. 

sejltur
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer som ikke 
er nævnt 

• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

gen igennem vil summe af liv. Her er musik med mulighed 
for en sving-om, og et storslået Alpepanorama med udsigt 
til Kitzbühler Horn, Hahnenkamm og Hohen Tauern. Om af-
tenen tager vi i det store festtelt for at opleve Schlagermusik 
med bl.a. Andy Borg, som er kendt for sit hit »Adios Amor«, 
Die Amigos, de to brødre som sørger for en fantastisk stem-
ning med deres musik og Howard Carpendale, et storslået 
Live-Band. Efter en fantastisk musikoplevelse kører vi tilbage 
til hotellet.

5. dag: Torvedag. I dag har vi mulighed for at opleve en tra-
ditionel torvedag fyldt med østrigske specialiteter i Ellmau 
- også kaldet Bauernmarkt. Talrige boder tilbyder forskellige 
varer samtidig med, der spilles musik på byens pladser. En 
rigtig hyggelig og stemningsfuld dag. Efter aftensmad på 
hotellet tager vi igen til det store festtelt, som denne aften 
byder på Wilder Kaiser Gala Wilder Kaiser Galla med stjerner 

som Nik P, som er kendt for sit hit »Ein Stern« der var på den 
tyske hitliste i 2 år og Sigrid & Maria, det sympatiske søsken-
de par fra Salzkammergut, og naturligvis ikke mindst Hansi 
Hinterseer.

6. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden er det blevet tid til 
at tage afsked med Østrig. Mættet af mange oplevelser kører 
vi med passende pause til overnatningshotellet i Tyskland, 
hvor vi får aftensmad ved ankomsten. 

Fire aftener med levende musik - bl.a. Hansi Hinterseer, Die Amigos og mange flere  
Tur til Achensee med sejltur  •  Flot svævebanetur op på bjerget Hartkaiser, hvor der er levende 

musik  •  Udsigtsplatform med storslået udsigt over Alperne  •  Traditionel østrigsk torvedag
Store naturoplevelser

7. dag: Hjemkomst. Vi kører 
det sidste stykke hjem. Vi hol-
der en pause ved den dansk/ty-
ske grænse med mulighed for 
indkøb. Vi er hjemme først på 
aftenen.
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Danmark

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

 

Program:

Vi kører fra Thisted kl. 09.30 og har opsamling undervejs til 
Århus. Vi kører direkte til Den Gamle By, hvor vi går ind i byen 
(entre inkluderet i prisen) og starter med en let frokost i en af 
de hyggelige bygninger. 
Herefter er der være nogle timer til rådighed, til at gå rundt 
i byen, hvor man kan se alle bygningerne, butikker og nyde 
stemningen. Vi mødes igen kl. 16.00 ved bussen. Her får vi en 
kop kaffe med et stykke kage, og starter hjemturen. 

JUL I DEN GAMLE BY – ÅRHUS 1 dag

Afrejse: Dage: Pris voksne: Børn og unge under 18 år:  
Fr  30.11.18 1 498,-  398,-
To  06.12.18 1  498,-  398,-

INFO
Prisen inkluderer:
• Entre til Den Gamle By 
• 1 x frokost jule- platte 
• Kaffe med kage
• Buskørsel til Aarhus t/r

JULETUR TIL SYDFYN 2 dage

Danmark

Forkæl dig selv med en rigtig hyggelig juletur. Ju-
len på Fyn er nemlig noget helt særligt. Mange af 
de eventyrlige slotte og herregårde pynter op og 
byder indenfor til stemningsfulde julemarkeder 
på hele øen. Vi besøger Boltinggaard Gods ved 
Ringe, med gammeldags jul & julemarked og det 
charmerende H.C. Andersen julemarked i Odense 
- hvert sted har sin helt egen opskrift. Vi skal se 
julelysene funkle fra træer og bygninger. Kom i 
julestemning i de julepyntede gader i Svendborg 
og Odense, der gør juleshopping til en særlig 
oplevelse.

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling og en formiddagskaffepau-

Boltinggaard Gods, hvor vi skal opleve gammeldags jul på 
Godset(entre incl. i prisen). Julemarkedet på Boltinggaard 
Gods er en tilbagevendende tradition, hvor ca. 8000 gæster 
i 2017 besøgte julemarkedet. Her er omkring 70 udstillere 
til at præsentere alt hvad hjertet kan begære af spændende 
ting såsom julepynt, brugskunst, lækre delikatesser, juletræ-
er, dekorationer, julegodter, glaskunst, mode og andre spæn-
dende julegaveideer. De storslåede og hyggelige rammer 
bidrager til at fuldende oplevelsen. Vi får serveret gløgg og 
æbleskiver i den hyggelige cafe på Boltinggaard. Efter besø-
get kører vi tilbage til Christiansminde, hvor vi tjekker ind på 
værelserne og kan slappe lidt af, inden vi skal have aftens-
mad. Vi får serveret en lækker julebuffet med kolde og lune 
retter med efterfølgende kaffe.  

2. dag: Vi starter dagen med en dejlig morgenmadsbuffet. Vi 
forlader værelserne og Hotel Christiansminde for at køre en 
tur til Odense. Vi går en tur i Odense centrum, hvor vi mødes 
med julestemning, markedsboder, underholdning, heste-
vogne og historiske karruseller. Det myldrer med gøglere og 
nisser, lirekassemænd, markedsfolk og julekor og ikke mindst 
H.C. Andersens eventyrfigurer. Vi kan købe unikke julegaver, 
gløgg, æbleskiver, risengrød og andet julegodt. Efter frokost 
på egen hånd forlader vi hen på eftermiddagen Odense og 
Fyn for at køre hjem til vore hjembyer. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Lø. 01.12.18               Sø 02.12.18 2 2.298,- 200,-

INFO
Prisen inkluderer:
•  1 x overnatning på 

Hotel Christiansminde
• 1 x Let frokostanretning
• 1 x Morgenbuffet
• 1 x Julebuffet med 

kolde og lune retter
• 1 x Kaffe/the efter mid-

dagen
• Entre til Boltinggaard 

Gods
• Gløgg og æbleskiver 

i cafeen ved Bolting-
gaard Gods

• Udflugt til Boltinggaard 
Gods og Odense

• Dansk Rejseleder
• 4-stjernet bus 

se går turen sydpå til Ho-
tel Christiansminde, som 
er beliggende midt i den 
smukke sydfynske natur, 
helt ned til Svendborg-
sund. Efter ankomsten får 
vi serveret en let frokost. 
Efter frokosten kører vi til 

Hyggeligt hotel beliggende lige ned til Svend-
borgsund, tæt på vandet og i den smukke syd-
fynske natur. Her er dejlige store lyse værelser 
og alle med egen balkon/terrasse.  Alle værelser 
har eget bad og toilet, gratis internet, TV, føn-
tørre, elkoger og telefon.

Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 90 00
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KØBENHAVN – JULETUR 1 / 2 dage

Danmark

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

Centrum af København er byens ældste kvarter med boule-
varder, små og smalle stræder og et enormt udvalg af butik-
ker for enhver pengepung. Hovedåren i centrum er Strøget, 
der løber fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv og Nyhavn. 

Men glem ikke de mange spændende sidegader, der absolut 
også er et besøg værd. 

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

Moderne 4-stjernet hotel, beliggende i hjertet af 
København, blot få minutters gang fra Tivoli og 
Rådhuspladsen. 
Værelserne er minimalistisk indrettet, med eget 
bad og toilet og TV..

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

Undgå kø
med tilkøb

Tilkøb Tivoli

Entre Turpas

Børn (3-7 år) 50,- 230,-

Voksne 120,- 230,-

Tilkøb: (ønskes tilkøb, skal dette bestilles sammen med rejsen).
Endvidere kan der købes ledsagerturpas til 199,-. Barnet (0-7 år) får et ekstra turpas 
på armen og kan dermed tage en valgfri voksen over 14 år med i forlystelserne.

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

selv. Tivoli har åben alle dage op til jul og byder velkommen til 
rigtig julestemning.

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. 

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

Hjemrejse: Efter morgenmaden vil der være tid på egen 
hånd til at gå rundt og nyde byen, eller tage med  på en rund-

tur i København med bussen. Vi ser bl.a. Amalienborg, Amalie 
Haven, Nyhavn og meget mere. Der vil være mulighed for at 
stige på bussen efter rundturen, hvis man ønsker mere tid på 
egen hånd. Herefter går turen hjemover, tilbage over Store-
bæltsbroen, over Fyn for at være hjemme hen på aftenen.

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

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris:  Enev.: Hotel
Lø   24.11.18      Sø  25.11.18    2  1.498,- 450,- First Hotel  Twentyseven
Ma  26.11.18 Ti  27.11.18 2  1.398,- 400,- Grand Hotel
Ma  03.12.18      Ti   04.12.18 2   1.398,- 400,- Grand Hotel
Fr   07.12.18 Lø  08.12.18 2  1.498,- 450,- First Hotel  Twentyseven
Lø  08.12.18 Sø  09.12.18 2       1.498,- 450,- First Hotel  Twentyseven
Lø  08.12.18   1     Børn 298,-/Voksne 498,-
Fr  14.12.18   1  Børn 298,-/Voksne 498,-
 

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

havns centrum
•  1 x morgenbuffet 
•  Strøget og Tivoli i gåaf-

stand fra hotellet
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
•  Rundtur i København 
•  4-stjernet bus

Prisen inkluderer:  1 dag
•  Buskørsel til København 

t/r
• Kaffe med rundstykke 

på udrejsen
•  4-stjernet bus

First Hotel  Twentyseven ****
Løngangstræde 27
1468 København 
Tlf: 70 27 56 27

Grand Hotel ****
Vesterbrogade 9
1620 København v.
Tlf: 33 27 69 00
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Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris:   
On 05.12.18 Sø 09.12.18 5 3.298,-

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

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

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 og der tilbydes 
næsten alle former for wellness og spa behandlinger til absolut 
konkurrencedygtige priser. Der er elevator og trådløst internet 
på hotellet. Værelserne er alle med bad og toilet, TV og telefon.

INFO
Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning
• 4 x morgenbuffet 
• 4 x aftensmad
• 4 x all-inclusive bar kl. 

19.00-23.00
• 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 

BARLINEK – JULETUR 5 dage

Polen

En hyggelig december tur til Polen, hvor vi bor 
i Barlinek som er en polsk provinsby med ca. 
15.000 indbyggere. Byen er beliggende mellem 
Stettin og Gorzow og hotellet ligger ved en na-
turskøn sø, som er omkranset af skov. I december 
er byen i julestemning og byens torv er julepyn-
tet og cafeerne lokker med hygge og varme drik-
ke. Her er også mulighed for en frisk gåtur langs 
søens bred. 
Hotel Alma & Spa har en stor wellness/spa afde-
ling, hvor der er mulighed for næsten alle former 
for behandlinger til absolut konkurrencedygti-
ge 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. I december er der julepyntet på 

(pris ca. 25,-  zloty). I dag får vi frokost på hotellet og om efter-
middagen kan man evt. bestille en wellnessbehandling på ho-
tellet, gå en tur ved søen eller bare nyde byen. 

Stettin: Vi kører gennem det polske landskab til den store hav-
neby Stettin. Byen er anlagt med store rundkørsler, brede bou-
levarder 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 sta-
dig mange ressourcer på at restaurere de mange gamle byg-
ningsværker, så byen i dag fremstår spændende og indbyden-
de. I Stettin er der mulighed for at købe de kendte polske kry-
stalvarer. Hvis tiden tillader det, vil være en kort pause ved et 
marked i Stettin, hvor det er muligt at gøre en god julehandel.  

Ølsmagning og frokost: Efter morgenmaden kører vi ud til 
byen Witnica ca. 50 km fra Barlinek. Her skal vi besøge et lo-
kalt bryggeri og have smagsprøver. Der er mulighed for at kø-
be af bryggeriets produkter. Der er arrangeret frokost i brygge-
riets restaurant. 

Gorzow: Byen Gorzow ligger ned til floden Warta - ca. 35 km 
fra Barlinek. Byen har 130.000 indbyggere og er en handels-
by med mange butikker og spisesteder samt et lille tøjmarked. 
Der bliver tid på egen hånd til at gå en tur i byen, langs flo-
den, se kirken, nyde julestemningen eller gøre en julehandel 
på markedet.

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 konkurrencedygtige 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 hotellets hjemmeside - som også findes på 
dansk: www.hotelalma.pl. 
Derudover er der pool, sauna, fitnessrum og badekåber til rå-
dighed på hotellet. 

byens torv og vi nyder jule-
stemningen i byen. Vi ser by-
ens seværdigheder og der er 
flere indkøbsmuligheder. Ef-
ter byrundturen er det muligt 
at tage med på en sejltur på 
søen, hvis vejret tillader det 

Polen

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

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser 
gennem Danmark og Tyskland. Vi når hotellet i Zlotoryja hen 
på aftenen. 

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

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

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

4. dag: Efter morgenmaden forlader vi Zlotoryja og Polen for 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
To 29.11.18 Sø 02.12.18 4 2.798,- 300,- 

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

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

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning i 
 Zlotoryja 
•  3 x morgenbuffet 
•  3 x aftensmad 
•  Besøg på julekugle 

fabrik
•  Udflugt til Wroclaw
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
•  Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus

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

ZLOTORYJA – JULEKUGLETUR 4 dage

denne gang. Vi forventer at være 
hjemme sidst på aftenen.
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Hotel Liseberg Heden****
Sten Sturegatan 1
411 39 Gøteborg
Tlf. + 46 3175 06 900

Valuta: Svenske kroner

Hotellet ligger i hjertet af Gøteborg. Hotellet har 
179 værelser, der indeholder TV, gratis Wi-Fi og 
eget badeværelse med toilet, bruser samt hårtør-
rer. Der findes desuden fitnessrum og sauna. Bil-
letter til Liseberg-parken kan købes i receptionen 
til specialpris.

Sverige

GØTEBORG – JULETUR 3 dage

Lige på den anden side af Kattegat ligger Gøte-
borg, som ved juletid forvandles til en rigtig ju-
leby med funklende julelys, flotte julepyntede 
butikker og julestemning. Forlystelsesparken 
Liseberg er - som Tivoli i København - et stort 
tilløbsstykke, da parken er pyntet med millio-
ner af glitrende julelys samt danner rammen om 
Sveriges største julemarked. Virkelig et besøg 
værd. Göteborg indbyder til julehygge og en tur 
rundt i byen for at beundre, kigge, handle og fx 
nyde en kop kaffe eller gløgg med en »kanel-
bulle« 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 Frederiks-
havn, hvorfra vi skal sejle kl. 14.00. Efter ankomsten til Gøte-
borg kører vi til hotellet, hvor vi får tildelt vores værelser. Af-
tensmad på hotellet. Liseberg-parken har i dag åbent til kl. 22, 
så hvis man har lyst og energi til et kort besøg er det muligt. 
Rejselederen følger gerne med. Billetter købes på hotellet til 
ca. 60 SEK.

2. dag: Kungsportavenyn & Haga. Vi starter dagen med en 
lille byvandring ad den store boulevard Avenyn med eksklu-

siv juleshopping, smuk julebelysning og mange caféer og vi-
dere 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, brostensga-
der og en charmerende atmosfære. Her er gammeldags jule-
stemning, fine små butikker og små hyggelige juleboder med 
alt fra luffer til sild. Herefter er resten af dagen på egen hånd. 
Man kan blive i området eller tage med bussen retur til hotel-
let. 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. 

3. dag: Domkirken, Kronhuset & Nordstan. Efter morgen-
maden 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 Kronhu-
set og Kronhusboderne. Kronhuset var oprindelig hærens tøj-
hus til opbevaring af krudt, våben, uniformer og udrustning. 
Rundt om pladsen ligger Kronhusboderne - gamle håndvær-
kerhuse fra midten af 1700-tallet. I husene er der arbejden-
de værksteder - fx glaspuster, sølvsmede og butikker med 
en dejligt duft af krydderier og nymalet kaffe. Herfra videre 
gennem handelsgaden Kungsgatan til shopping centeret 
Nordstan, hvor alt er pyntet op til jul på bedste vis. Lidt 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 opsam-
lingssteder. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Fr 30.11.18 Sø 02.12.18 3 2.898,- 850,-

Børn 0-2 år: 0,-        Børn 3-12 år: 1.998,-

INFO
Prisen inkluderer:
• Færge til Göteborg t/r
• 2 x overnatning på 

hotel
• 2 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entréer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Sø 09.12.18 On 12.12.18 4 2.398,- 450,-

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

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

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

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning på 

hotel i centrum
• 3 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

PRAG – JULETUR  4 dage
Tjekkiet

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 
dens seværdigheder ved juletid. Det vil også 
være muligt at gøre en god julehandel til for-
nuftige priser. Vi bor i den gamle bydel i Prags 
absolutte centrum, hvorfra det er nemt at fær-
des i byen på egen hånd. F.eks. ligger markeds-
pladsen blot 5 minutters gang fra hotellet.

PROGRAM: 

Udrejse: Efter endt opsamling kører vi til det meget centralt 
beliggende hotel i Prag, hvor vi bliver indkvarteret og får 
aftensmad. 

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 kunst-

ner, 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 euro). Aftensma-
den 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 Hrad-
cany i Prag. Fra Kongeborgen, som ligger højt hævet over 
floden, har man en imponerende udsigt over Prag. I området 
ser vi også Sankt Veit katedralen, kongepaladset og Sankt 
Georg Kloster (entre). Når vi har oplevet stemningen i dette 
hyggelige område af Prag, spadserer vi ned til byen gennem 
bl.a. »Den Gyldne Gade« (entre), hvor der før i tiden boede 
guldsmede og alkymister (samlet entre ca 12,- euro). Om ef-
termiddagen vil der være mulighed for en tur med sporvogn 
til Det Gule Marked, hvor der er basis for en god handel. 

Hjemrejse: I dag går turen hjemover til Danmark. Vi kører 
med passende pauser og efter en pause ved grænsen, kører 
vi op gennem Jylland og regner med at være ved vore hjem-
byer sidst på aftenen.
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Berlin Plaza Hotel***
Knesebeckstrasse 63
10719 Berlin
Tel: 0049 30 88 4130

Valuta: Euro

Tyskland

Oplev en af Europas førende metropoler - byen 
med de mange ansigter, den spændende histo-
rie fra øst til vest, kulturen, storbyen, og meget 
meget mere – simpelthen Berlin.  Berlin fremstår 
i dag, som en smuk og moderne hovedstad, som 
har gennemgået en større renovering siden mu-
rens fald i 1989. Men Berlin indeholder stadig 
mange historiske seværdigheder, som giver et 
indtryk af det gamle og nye.

PROGRAM: 

Udrejse: Vi kører med passende pauser, til vi når hotellet i 
Berlin. Hotellet ligger centralt i det vestlige Berlin ved Kur-
fürstendamm og tæt på Gedächnis Kirken. 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 (inkluderet i prisen). 

Byrundtur - Checkpoint Charlie - Brandenburger Tor - 
Alexanderplatz - TV Tårnet:  Efter morgenmaden kører vi 
en byrundtur i Berlin. Vi ser bl.a. de mange verdensberømte 
bygninger i Berlin såsom Gedächnis Kirken, der står som var-
tegn fra 2. verdenskrig, Potsdammer Platz, det gamle Gestapo 
hovedkvarter, Checkpoint Charlie - den gamle grænseover-
gang mellem Øst- og Vestberlin, Alexanderplatz, Unter den 
Linden, Brandenburger Tor, Rigsdagen og meget mere. Efter 

byrundturen og frokost kan man tilkøbe billet til Fjernsynstår-
net (skal bestilles sammen med rejsen). 
 
Berlins Fjernsynstårn: Fjernsynstårnet i Berlin ligger midt på 
Alexanderplatz, og herfra er der en helt fantastisk 360 grader 
panorama udsigt 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. Pris 225 kr. 
inkl. frokost i fjernsynstårnet.

Julemarkeder: På denne rejse til Berlin er der rig mulighed 
for at komme i julestemning. Berlin byder nemlig på over 100 
julemarkeder hvert år. De største findes ved Alexanderplatz 
og Gendarmenmarkt, hvor man finder mange boder og 
en fortryllende julestemning. Overalt i byen er der jule- og 
vinterhygge med boder, skøjtebane, kulinariske og kulturelle 
oplevelser. I nærheden af hotellet ligger julemarkedet ved 
Gedächtnis Kirken. Det er et af de mest besøgte julemarkeder 
i Berlin med over 170 boder og masser af underholdning og 
blot i gåafstand fra hotellet. 

Hjemrejse: Efter mange spændende oplevelser i Berlin, for-
lader vi hotellet efter morgenmaden og kører mod Danmark. 
Vi holder en pause ved grænsen. Forventet hjemkomst først 
på aftenen.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Ma 03.12.18 To 06.12.18 4 2.798,- 550,-

TILKØB Fjernsynstårnet: 225 kr. inkl. frokost.  Bestilles sammen med rejsen.
Der tages forbehold for arrangementer, som gør at besøget ikke kan finde sted. 
TILKØB Friedrichstadt Palast »VIVID«:  Se side 29.  Bestilles sammen med rejsen.  
TILKØB aftensmad: 280,-.  Bestilles sammen med rejsen. 
Det er muligt, at tilkøbe aftensmad på hotellet på 2. og 3. dagen. 
Efter kokkens valg får man en buffet eller 3-retters menu.

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning i Berlin
• 3 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad
• Indblik i Berlins interes-

sante historie
• Byrundtur i Berlin
• Mange flotte 
 julemarkeder
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

Pænt 3-stjernet hotel, som ligger få meter fra den berømte 
gade Kur fürstendamm. Hotellets centrale beliggenhed er et 
godt udgangspunkt for at udforske byen. U-Bahn stationen 
Uhlandstrasse ligger tæt på hotellet, hvilket gør det nemt at 
komme rundt i byen med offentlig transport. Alle værelser 
har eget bad, toilet, telefon og tv. 

BERLIN – JULETUR 4 dage

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Ma 17.12.18       On 19.12.18    3 2.198,- 300,-

Best Western 
Hotel Zur Post****
Bahnhofsplatz 11
28195 Bremen
Tlf.: 0049 421 30590 

Valuta: Euro

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/radio.

INFO
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftensmad
• 4-stjernet hotel i 
 centrum af Bremen
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

BREMEN – JULETUR  3 dage

Tyskland

Vi skal bo i Bremen, hovedbyen i delstaten 
Bremen, med 550.000 indbyggere. Byen er over 
1200 år gammel, og ligger smukt ved Weserflo-
den og har en pragtfuld bymidte med brostens-
belagte gader, det smukke renæssance rådhus, 
et historiske torv og naturligvis bronzestatuen 
af de verdenskendte stadsmusikanter fra Brød-
rene 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. 

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 Even-
tyrvej”. Her kan måske få et ønske opfyldt, hvis man tænker 
på det, medens man holder om æslets blankslidte forben. 
Frokosten finder vi på egen hånd i byen. Eftermiddagen har vi 
på egen hånd til at besøge det meget flotte og store julemar-
ked. Her ligger smukt dekorerede træhuse side om side på 
Bremens markedsplads, og her er en dejlig julestemning. Ved 
Weserflodens promenade modtages gæsterne af festligt be-
lyste 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 indkøbs-
pause, før turen går til vore hjembyer.
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HANNOVER – JULETUR  3 dage

Tyskland

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

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling kører vi sydpå med passende 
pauser undervejs. Vi holder en længere pause i Hamburg, 
hvor vi får 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 hyggelig 
bymidte. Sidst på eftermiddagen fortsætter turen til hotellet i 
Hannover-Lehrte, hvor vi får aftensmad på hotellet. 

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

des med en lokal guide som tager os med på en byrundtur, 
hvor der vil blive fortalt om Hannover og ikke mindst byens 
historie. Til slut får vi fornøjelsen af at lære, hvordan man drik-
ker den traditionelle snaps ”Lüttje Lage” … Skål!!!

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

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

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Fr  30.11.18 Sø  02.12.18 3 1.898,- 300,-
Sø  09.12.18 Ti  11.12.18 3 1.898,- 300,-

G-Hotel & Living Hannover ***
Lathusenstrasse 35, Kleefeld 
30625 Hannover 
Tlf: +49 511 53 030

Valuta: Euro

Moderne 3-stjernet hotel, beliggende ca. 4 km 
fra det centrale Hannover. 
Værelserne er alle med eget bad og toilet og 
med mulighed for gratis trådløst internetad-
gang.

INFO
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning på 

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

guide
•  1 x Lüttje Lage
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
•  Dansk rejseleder
•  4-stjernet bus

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Ma  03.12.18 On  05.12.18 3 1.998,- 375,-
Ma 10.12.18 On 12.12.18 3 1.998,- 375,-

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

Valuta: Euro

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

INFO
Prisen inkluderer:
• 2 x overnatning i 
 Hamburg centrum 
•  2 x morgenbuffet  
•  Hotel i centrum 
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
•  Dansk rejseleder 
•  4-stjernet bus

HAMBURG – JULETUR  3 dage

Tyskland

Julemarked i Hamburg er en stor oplevelse og 
overgår, hvad man ser andre steder. Hamburg 
er byen man oftest suser forbi, men rent faktisk 
er Hamburg Tysklands næststørste by med sine 
1,7 mio. indbyggere og absolut et besøg værd. 
Byen har et rigt og varieret kulturliv, hvad en-
ten 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 Al-
ster og giver byen et åndehul og sin helt egen karakter. Ind-
dæmningen har skabt et kanalsystem med et utal af broer, og 
man har til tider kaldt Hamburg for nordens Venedig. Ved Al-
stersøerne finder man også den kendte promenade Jungfern-
steig 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. Ham-
burg har simpelthen fantastisk meget at tilbyde, og kun fanta-
sien sætter grænser.

PROGRAM: 
1. dag: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser til 
vi når Hamburg først på eftermiddagen. Efter ankomsten ta-
ger vi på en rundtur i byen, hvor vi skal opleve nogle af byens 
største seværdigheder og attraktioner, Herunder S. Michel Kir-
ken, som med det 132 m høje kirketårn er Hamburgs vartegn. 
Rejselederen vil være behjælpelig med at finde et sted, hvor 
vi kan spise aftensmad, hvis man ikke ønsker at udforske byen 
på egen hånd. 

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

3. dag: Efter morgenmaden bliver der tid til at tage af-
sked med hotel, omgivelser og byen, før vi vender næsen 
hjemover. På vejen hjem holder vi en pause ved den dansk/
tyske grænse med mulighed for indkøb. Vi er hjemme først på 
aftenen.
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LÜBECK – JULETUR 2 dage

Tyskland

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

PROGRAM: 

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

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

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

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

Valuta: Euro

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

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Ma  26.11.18   Ti  27.11.18 2  1.398,- 250,- 
On 28.11.18 To 29.11.18 2 1.398,- 250,-
To  06.12.18  Fr  07.12.18 2  1.398,- 250,-
On  12.12.18   To 13.12.18 2  1.398,- 250,-

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

stand fra hotellet
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder

•  4-stjernet bus

RÜDESHEIM – JULETUR 5 dage

Tyskland

Rüdesheim oser af stemning og hygge. Byen er 
berømt for sin produktion af Rhinskvine -specielt 
den helt lokale Rüdesheimervin. Turen til »Det 
romantiske Tyskland« er både for de unge og de, 
der er blevet lidt ældre. Hotel Rheinstein er me-
get centralt beliggende, tæt ved floden og Dros-
selgasse med handelsmuligheder lige udenfor 
døren. Alle værelser er med eget bad og toilet. 
Hotellet har både service og kvalitet i top.

PROGRAM: 

Udrejse: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser 
sydover til Rüdesheim, hvor vi forventer at være fremme til 
sen aftensmad.

Udflugter:
Byrundtur: Vi vil denne dag tage på en gåtur rundt i byen og 
se den sjove og smukke by. Det bliver en formiddagstur, såle-
des 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 Germaniamonumen-
tet, hvor vi bl.a. kan nyde den smukke udsigt ned over vinmar-
kerne 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 stør-
relse, 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.

Hotel Rheinstein***
Rheinstrasse 20
65385 Rüdesheim
Tlf.: 0049 6722 2004

Valuta: Euro

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
On 28.11.18 Sø 02.12.18 5 3.698,- 500,-

INFO
Prisen inkluderer:
• 4 x overnatning i 
 Rüdes heim
• 4 x morgenbuffet
• 4 x aftensmad
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

Hotel Rheinstein er et hyggeligt fami-
liedrevet 3-stjernet hotel med masser 
af atmosfære, beliggende I centrum af 
Rüdesheim lige ud til Rhinen. Alle værelser 
er nyrenoverede og har eget bad, toilet, 
hårtørrer og TV. 
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Komfortabelt skib med god forplejning og højt serviceniveau  •  2 floder på samme tur 
Se Køln og  Domkirken  •  Ophold i Cochem ved Mosel  •  Besøg i Mainz med katedralen  •  Festlig 

gallamiddag  •  Oplev den gamle bydel i Koblenz og Det tyske Hjørne hvor floderne Mosel og Rhinen 
løber sammen  •  Tid til at slappe af, hygge og nyde komforten på skibet 

Oplev julemarked og julestemning 

Tyskland

Oplev 2 floder på samme rejse i adventstiden. 
Vi tager med på en fantastisk og romantisk ju-
lesejltur på Rhinen og Mosel mellem Køln og 
Mainz. Skibet 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 besøgen-
de hvert år. Vi nyder roen på det roligt glidende 
skib og oplever de smukke byer Køln, Cochem, 
Koblenz og Mainz i deres julepragt.

PROGRAM: 

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi gennem Tysk-
land med passende pauser, til vi når overnatningshotellet i 
Midttyskland. Der er aftensmad på hotellet.

2. dag: Køln. Vi fortsætter til Køln. Byen er Tysklands 4. største 
by med godt 1 mill. indbyggere. Vi går en tur i området om-
kring Domkirken, der har det karakteristiske dobbelttårn, far-
vet næsten sort af århundredes vind, vejr og forurening. Køln 

Domkirke er absolut et besøg værd og har været på UNESCOs 
verdensliste for kulturarv siden 1996. Vi får også mulighed for 
at besøge det store flotte julemarked ved Domkirken og ved 
Rhinens bred. Midt på eftermiddagen går vi ombord på ski-
bet for at blive indkvarteret. Senere får vi velkomstdrink og 
præsentation af skibets besætning. Herefter er der middag i 
restauranten. I løbet af aftenen starter vi sejladsen på Rhinen 
mod Cochem.

3. dag: Cochem - Koblenz. Dagen byder på en lille byrund-
tur i Cochem, hvor vi kan se Reichsburg, de historiske bymure, 
rådhuset i barok stil, torvet med Martinsbrunnen og de flotte 
gamle bindingsværkshuse. Vi skal selvfølgelig også have tid at 
nyde julemarkedet i Cochem, før vi med vores egen bus kø-
rer til Alken, hvor vi igen stiger ombord på skibet for at nyde 
en frokost. Hen på eftermiddagen ankommer vi til Koblenz. 
Her løber Moselfloden ind i Rhinen. Vi går en lille byrundtur i 
den gamle bydel i en af Tysklands ældste byer. Der bliver selv-
følgelig også tid på egen hånd til at nyde den julepyntede by 
med julemarked. Vi mødes på skibet igen til en hyggelig gal-
lamiddag.

4. dag: Koblenz – Mainz. Efter morgenmaden ombord og en 
nats sejlads er vi nået til Mainz. Her siger vi farvel til skibet og 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
On 05.12.18  Sø 09.12.18 5 4.398,- 1.400,-
  
Tillæg for kahyt på mellem dæk: 400,- pr person
Tillæg for kahyt på øvre dæk: 600,- pr person
Tillæg for enkeltværelse/kahyt på mellem dæk: 2.100,-
Tillæg for enkeltværelse/kahyt på øvre dæk: 2.500,-

Valuta: Euro

INFO
Prisen inkluderer:
•  2 x overnatning i Tyskland
•  1 x velkomstdrink
•  2 x overnatning på båden
•  4 x morgenmad
•  4 x aftensmad
•  1 x frokost
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
•  Dansk rejseleder på hele 

rejsen
•  4-stjernet bus

MS Amadeus Rhapsody****
Det tyske flodkrydstogtsskibet MS Amadeus Rhapsody er et komfortabelt 4-stjernet 4-dækkerskib. 
Skibet har 70 kahytter fordelt på tre dæk. Skibet har soldæk, reception, panorama bar, bibliotek og restaurant. 
Alle kahytter er med eget bad & toilet, TV, sikkerhedsboks, telefon, hårtørrer og 220 volt.
Kahytterne ligger på hoveddæk og har alle vindue over vandlinjen.

RHINEN & MOSEL – FLODKRYDSTOGT –        JULETUR 5 dage

pakker bagagen i bussen. Herefter kigger vi os omkring i den 
hyggelige by Mainz. Her finder vi mange hyggelige gader og 
pladser, den imponerende katedral bygget i romertiden og 
det flotte julemarked. Vi har også tid at købe en frokost på en 
af de mange restauranter, før vi kører nordpå til overnatnings-
hotellet. Vi får aftensmad ved ankomsten.

5. dag: Hjemrejse. Vi nyder morgenbuffet på hotellet, før vi 
kører det sidste stykke hjemad. Vi holder en pause ved græn-
sen før vi slutter af op gennem Jylland.
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Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Ma  03.12.18  On  05.12.18       3     2.198,- 375,-
Fr  14.12.18  Sø  16.12.18      3   2.298,- 375,-

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

PROGRAM: 

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

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

Valuta: Euro

INFO
Prisen inkluderer:
•  2 x overnatning på hotel 

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

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

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

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

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

Tyskland

WISMAR & ROSTOCK – JULETUR 3 dage

48 49



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

Valuta: Euro

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

HESSEN – JULEAFTEN 4 dage

Tyskland

Har du lyst til at fejre juleaften i samvær med 
andre? Så tilbyder vi i år denne dejlige juleaf-
tenstur til Baunatal, som ligger smukt i Nord-
hessens skovklædte bjerge og idylliske dale 
med rislende bække og romantiske byer.

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser 
til vi når Hotel Ambassador i Baunatal. Vi får tildelt vores 
værelser og mødes herefter i restauranten hvor vi bliver budt 
velkommen med en vinterpunch og dejlig aftensmad med 
fri øl, vin, vand og sodavand til.

2. dag: En skøn dag venter os. Vi kan sove lidt længe og 
nyde morgenmaden. Derefter kører vi en lille tur til Kassel 
by, hvor der bliver mulighed for en gåtur i byen på egen 
hånd, og en tur med bussen i området, bl.a. til Wilhelms-
höhe Parken, og Herkules monumentet og nyde den flotte 
udsigt over det vinterlige Kassel. Eftermiddagen kan nydes 

på hotellet med julekaffe og vafler, samt besøg af juleman-
den. Vi kan, for de der ønsker dette, arrangere en juleaftens 
gudstjeneste om eftermiddagen og/eller en midnatsguds-
tjeneste i den nærliggende kirke. Julemiddagen, som er 
Galabuffet serveres i den hyggelige restaurant Brooklyn`s, 
igen med fri drikkevarer til middagen. Der er mulighed 
for at sende julehilsen hjem til familie og venner via gratis 
internet. Efter en hyggelig juleaften siger vi godnat og tak 
for i dag. 

3. dag: Efter god tid til morgenmaden vil der være mulig-
hed for en udflugt ud i området bl.a. til Ederstausee, som er 
en af Tysklands smukkeste opdæmmede søer, hvor vi kan gå 
ud på dæmningen. Over søen knejser den gamle borg Wal-
deck, herfra er der en meget flot udsigt over søen.  Vi skal 
også besøge den gamle Kejserby, Fritzlar, med de mange 
smukke bindingsværkshuse. Hen på eftermiddagen vender 
vi tilbage til hotellet, hvor vi skal nyde en dejlig »Vinterbuf-
fet« igen med fri drikkevarer til. Der bliver mulighed for en 
dans til musik af en DJ.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Sø 23.12.18 On 26.12.18 4  3.498,- Intet tillæg

 

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 overnatning på 
 4-stjernet hotel
• 3 x morgenmad
• 1 x vinterpunch
• 1 x 3-retters menu inkl. 

drikkevarer
• 1 x Galabuffet inkl. 
 drikkevarer
• 1 x vinterbuffet inkl. 
 drikkevarer
• 1 x Musik underhold-

ning
• Julekaffe med vafler
• besøg af julemand
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

4. dag: Efter det righoldige morgenmåltid kører vi hjemover. 
Vi holder en pause ved grænsen inden vi forsætter mod 
hjembyerne.
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HESSEN – NYTÅRSAFTEN 4 dage

Tyskland

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 udflug-
ter, 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 Ambas-
sador, 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 hotellet i Baunatal sidst på 
eftermiddagen og til aften venter der os en dejlig barbeque/

grill buffet. Derefter er der mulighed for at nyde årets næst-
sidste aften med musik og dans. Øl, vin, sodavand og vand 
er inkluderet i prisen til middagen. 

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

3. dag: Den store morgenmadsbuffet og frisklavet kaffe lok-
ker alle ud af sengen, men har man lyst til at sove længe kan 
man stadig nå det - buffeten holder åben til kl. 12.00. Om ef-
termiddagen vil der være mulighed for at deltage i en bustur 
rundt i området. bl.a. til Ederstausee, som er en af Tysklands 
smukkeste opdæmmede søer, hvor der er mulighed for at gå 
en tur ud på dæmningen. Vi vil også besøge den gamle Kej-

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Sø 30.12.18 On 02.01.19 4  4.198,- 800,-   

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

Valuta: Euro

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning på 

4-stjernet hotel
• 2 x morgenbuffet
• 1 x sen stor 
 morgenbuffet
• 1 x aftenbuffet 
• 1 x grill buffet 
• 1 x nytårsgallabuffet 
• 3 x fri drikkevarer (øl, 

vand, vin) til middagen
• Musikaften
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
• Dansk rejseleder 
• 4-stjernet bus 

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

serby, Fritzlar, med de mange smukke bindingsværkshuse. Vi 
er tilbage på hotellet i god tid før aftensmaden, som i aften 
er buffet inklusiv øl, vin, sodavand og vand.

4. dag: Efter morgenmaden er det blevet tid til at forlade 
hotellet og drage nordpå. Der bliver tid til en indkøbspause 
ved grænsen. Efter at have ønsket hinanden et godt nytår 
skilles vore veje for denne gang.
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Telemarkens største skiområde  •  3 forbundne skiområder
Perfekte rammer for en god skiferie  •  Alpin og langrend i topklasse

RAULAND – SKIFERIE 6 dage

Norge

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Sø 10.02.19 Fr 15.02.19 6 4.498,- 800,- 
Sø 03.03.19 Fr 08.03.19 6 4.498,- 800,

Børn 0-12 år: 2.998,-

Camp Vierli
Rjukanvegen 195
3864 Rauland
Tlf. + 47 35072300

INFO
Prisen inkluderer:
• Kørsel til Rauland t/r
• Færge til/fra Norge
• 5 x overnatning inkl. 
 linned/håndklæde
• 5 x morgenbuffet
• 5 x aftensmad
• 5 x selvsmurt madpakke
• 4-stjernet bus 

Camp Vierli ligger i Telemarklandsbyen Rauland. Der er ca. 4 km fra Camp Vierli til skiområ-
det. Der er gratis internet, TV stue med Playstation, tørrerum, opholdsrum. Indkvartering på 
1-2-3-4 sengsværelser med eget bad/toilet. Alle værelser er enkelt indrettede. Der er ingen 
rengøring af værelset i løbet af opholdet. Skibussen stopper lige ved Camp Vierli. Der er 
langrends muligheder lige udenfor døren.

HUSK tillæg til din rejseforsikring 
når du skal på skiferie.

Er du i tvivl så kontakt os for nærmere information.

Rauland – Telemarkens største skisportsted. 
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 imel-
lem områderne. Områderne hedder Vierli, Tiur 
og Holtardalen og giver tilsammen en skiområ-
de med et bredt udvalg. I alt byder området på 
46 pister, 160 km langrendsløjper samt mulig-
hed 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 om-
råde 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. 12.15 mod Kristiansand. Efter ankom-
sten til Norge kører vi til Camp Vierli, hvor aftensmaden ven-
ter på os.  

2.-5. dag: Tid på egen hånd. Der er morgenmad og aftens-
mad på hotellet (inkluderet i prisen)

6. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden pakker vi bussen og 
kører mod Kristiansand, hvor vi har afgang kl. 16.30. Ankomst 
Hirtshals kl. 19.45, hvorefter vi kører til vores opsamlingsbyer. 

Skileje, liftkort & skiskole
Vi anbefaler at skiskole bestilles sammen med rejsen hos 
Hanstholm Rejser (afregnes individuelt på destinationen). 
Skileje og køb af liftkort foregår i skicenteret på destinationen.

LIFTKORT 2018 / 19

Priser i NOK Voksne Barn (7-15 år)

1 dag (superski) 405,- 320,-

2 dage (superski) 755,- 585,-

3 dage (superski) 1.050,- 785,-

4 dage (superski) 1.285,- 990,-

Børn 0-6 år kører gratis med liftene
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VRÅDAL – SKIFERIE 4 dage

Norge

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

PROGRAM: 

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

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

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

4. dag: Efter morgenmaden kører vi afsted mod færgen i 
Kristiansand. 

Skibussen kører fra hotellet kl. 9.30 og 12.30 og retur fra 
skiområdet kl. 13.00 og 16.00.

Ønsker du skiskole anbefaler vi, at dette bestil-
les inden afrejse. Skileje og liftkort bestilles ved 
ankomst til skiområdet. Skileje, liftkort og skiskole 
afregnes individuelt direkte på stedet. 

Alle børn 0-15 år låner hjelme gratis på skiferie i 
Vrådal, og børn under 7 år kan tage lifterne uden 
at betale.
Frokost kan købes i skiområdet. Der er også mulig-
hed for at bestille madpakke på hotel.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
To 31.01.19    Sø 03.02.19 4 3.098,- 675,-  
To 28.02.19 Sø 03.03.19 4 3.098,- 675,-
Børn 3-15 år i fam.værelse: 1.998,-        Børn 0-2 år i fam.værelse: 998,-
 

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

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

let
• Færge Danmark-Norge 

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

Hotellet er centralt beliggende i et af de smukkeste 
områder i Telemarkens særprægede natur. På hotellet 
findes en indendørs swimmingpool samt sauna, solarium, 
motionsrum og mulighed for massagebehandlinger. Hyg-
gelige 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. 

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

1 dag NOK 415,- NOK 330,- 0,-

2 dage NOK 775,- NOK 600,- 0,-

Keycard NOK 75,- med returpant på NOK 50,-

HUSK tillæg til din rejseforsikring når du skal på 
skiferie.

Er du i tvivl så kontakt os for nærmere information.

Link: alpin.no
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SKIREJSER – ST. JOHANN PG  6 / 7 / 8 dage

Østrig

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

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

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

Udrejse eftermiddag:
Vi starter fra Thisted kl. 13.00 og fortsætter ned gennem 

LIFTKORT PRISER

LIFTKORT
2019

Voksne
Unge

Født 2000-2002 
Børn

Født 2003-2012

3 dage 1125,-  850,-  575,-

4 dage 1480,- 1120,-  795,-

5 dage 1860,- 1320,-  945,-

6 dage 1910,- 1430,- 1020,-

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

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

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

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

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: Skidage 
Ti  22.01.19 eftermiddag Sø  27.01.19 6 3.198,- 300,- 4
Sø  27.01.19 morgen Lø  02.02.19 7 4.398,- 500,- 5
Lø  09.02.19 morgen Lø  16.02.19 8 4.998,- 600,- 6 

Værelserne forlades kl. 10.00 på afrejse dagen.

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

INFO
Prisen inkluderer:
• Hotel overnatninger i 

St. Johann 
• Halvpension under 

ophold
• Hotel tæt på 
 skiområdet
• Skibus
• Kørsel i 4 stjernet bus til 

og fra Østrig

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

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

HUSK tillæg til din 
rejseforsikring når du 
skal på skiferie.

Er du i tvivl så kontakt os for 
nærmere information.

Link: 
www.skiamade.com
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Guidet rundtur på Harrow School  •  London Eye – En fantastisk udsigt 135 m over Themsen  
Madame Tussauds voksmuseum  •  Oyster Card, så du kommer hurtigt og nemt rundt i byen  •  Stor by-

rundtur, med ophold ved de største seværdigheder  •  Det flotte og spændende Naturhistoriske 
Museum  •  Dansk rejseleder på hele turen

England

En oplevelsesrig rejse for alle aldre til storbyen 
London. Kom med ind i Harry Potters verden, 
når vi besøger Harrow School, som er en af Eng-
lands ældste og fineste privatskoler. Eller tag 
med på den store byrundtur i London med vo-
res rejseleder, hvor vi kommer rundt i storbyen 
med bus, undergrunden og til fods. London har 
mange muligheder - også når det drejer sig om 
shopping, så en gåtur på Oxford Street er næ-
sten uundgåeligt.  

Vi bor på et dejligt 4-stjernet familie venligt ho-
tel, tæt ved undergrundsstationen Hammers-
mith. Herfra er der få stop til nogle af Londons 
store seværdigheder som Piccadilly Circus og 
Covent Garden.

PROGRAM: 

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passen-
de pauser til overnatningshotellet i Tyskland og får aftensmad 
ved ankomsten. 

2. dag: Vi får morgenmad på hotellet og fortsætter herefter 
rejsen til Calais i Frankrig, hvor vi tager med færgen til Dover. 
Herfra fortsætter vi turen til London, hvor vi kører en tur gen-
nem byen til hotellet i det vestlige London. Ankomst til hotel-
let sidst på eftermiddagen. Ved ankomsten til hotellet får vi 
udleveret et Oyster Card (rejsekort), og allerede denne aften 

vil rejselederen tage en aftentur med undergrunden til Picca-
dilly Circus, hvor neonreklamer, tæt trafik og masser af men-
nesker fylder denne forholdsvis lille, men meget kendte plads 
i London. 

Byrundtur: I London skal vi se mange af de kendte steder, når 
vi tager på en tur rundt i byen. Vi kommer rundt med bussen, 
på gå ben og med undergrunden. Vi ser bl.a. Buckingham Pa-
lace, Hyde Park, Trafalgar Square, Tower of London, London 
Bridget og St. Paul’s Cathedral. Vi gør ophold ved Big Ben og 
Westminister Abbey, hvor der er mulighed for at gå rundt og 
se området, som ligger ned til Themsen. Vil man kun deltage 
i noget af byrundturen, er det selvfølgelig muligt at hoppe 
af bussen i løbet af dagen og tage ud på egen hånd. Det kan 
anbefales at tage i London Eye, hvor udsigten over byen er 
fantastisk.

Harrow School: Et spændende besøg på Harrow school, som 
åbnede i 1572, og siden har flere prominente personer som 
bl.a. Peel og Winston Churchill gået på skolen. I dag går der 
ca. 800 drenge fra hele verden på kostskolen. En guide, som 
er tilknyttet skolen, viser os rundt og fortæller om skolens hi-
storie og om elevernes hverdag, som er meget anderledes 
i forhold til danske elevers skolegang. Vi skal se flere af sko-
lens autentiske lokaler, herunder Fourth Form Room, som er 
det oprindelige klasseværelse, der står præcist, som da skolen 
åbnede i 1572. Chapel, Speech Room og Shephard Churchill 
Dining Room. Harrow School har i øvrigt dannet kulisser til fle-
re af Harry Potter filmene. Måske du kan genkende det!? Besø-
get varer ca. 1½ time, og entreen er inkluderet i rejsens pris. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Sø 10.02.19 Fr 15.02.19 6  4.598,- 1.400,-  
Pris børn 3-15 år på værelser med 2 fuldt betalende: 3.298,-
Pris børn under 2 år på værelse med 2 fuldt betalende: 500,-
TILKØB: London Eye: 250,- pr. person

INFO
Prisen inkluderer:
•  1 x overnatning på 
 udturen
•  3 x overnatning i London
•  4 x morgenmad
•  1 x aftensmad på udturen
•  Entre og rundvisning til 

Harrow School
•  Oyster Card 20 GBP
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
•  Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Vi bor på 4-stjernet hotel i det vestlige London, 
lige ved Hammersmith stationen og tæt på 
shopping muligheder. Hotellet er familieven-
ligt, og det er muligt at få familieværelser.  Alle 
værelser har eget toilet og bad. 

LONDON 6 dage

Naturhistorisk museum: Et super spændende og stort mu-
seum for børn og voksne. Her kan man få flere timer til at gå 
med at udforske de forskellige udstillinger om vores verden, 
mennesker og dyr. Der er bl.a. en stor udstilling om dinosaur 
med skelletter og historien om dette fantastiske dyr. Der er fri 
entre til museet, dog vil der være entre til nogle af særudstil-
lingerne.   

5./6. dag: Hjemrejse: Efter morgenmaden skal værelserne 
forlades. Det er muligt at opbevare sin kuffert på hotellet, ind-
til hjemturen starter ved 18-tiden. Tiden på egen hånd kan 
bruges på, hvad man lyster, evt. kan man tage til Covent Gar-
den, som er et spændende område med forretninger, mar-
kedsboder, restauranter, barer, kultur og teatre. I London fin-
des mange sjove og spændende museer, såsom Madame 
Tussauds Voksmuseum, Tate Modern Kunstmuseum og man-
ge flere. Det er også muligt at tage på en sejltur på Themsen 
eller besøge London Zoo. London er også kendt for de man-
ge shopping muligheder, der er i byen, bl.a. er Oxford Street 
en af de vigtigste indkøbsgader i London. Mulighederne er 
mange!

Vi kører non-stop hjem og forventer at være hjemme hen på 
eftermiddagen. 
 
Oyster Card: Med et Oyster card kommer du både hurtigt og 
nemt rundt i London. Dit Oyster card har en værdi på 20 GBP 
og kan benyttes i zone 1-6 i Londons undergrund eller de rø-
de London busser (gælder dog ikke Hop on and off turistbus-
serne). Børn under 11 år rejser gratis ifølge med voksne, som 
har et Oyster Card. Hvis du bruger dine penge op på dit Oy-
ster Card, kan du tanke det op med et nyt beløb på hvilken 
som helst metrostation i London - enten via de maskiner der 
er opsat, eller via personlig betjening i billetlugerne, eller i de 
små kiosker i undergrunden. Du kan tanke op med kreditkort 
eller kontanter. Dit Oyster Card er ikke personligt, så du kan al-
tid dele det med venner og bekendte, der rejser til London på 
et andet tidspunkt. Så længe der er penge på dit Oyster Card, 
kan det bruges af den person, der har det i hånden!

Nogle af udflugterne i London vil foregå med undergrunden, 
da det kan være tidsmæssigt/trafikmæssigt mere fordelagtigt 
end bussen.  

Novotel London West****
Hammersmith Intl Centre 1, 
Shortlands
London W6 8DR
Tlf.: 0044 20 7660 0680 

Valuta: Euro / GBP
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Tjekkiet 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Sø 10.02.19 On 13.02.19 4 1.998,- 380,-
Tilkøb: Aftensejlads med middag 140,-. Bestilles sammen med rejsen.
Valuta: Euro til ud- og hjemturen. Koruna i Tjekkiet.

INFO
Prisen inkluderer:
•  3 x overnatning på 

hotel i centrum
•  3 x morgenbuffet
•  1 x aftensmad
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
•  Dansk rejseleder 
•  4-stjernet bus 

Tilbring nogle skønne dage i vinterferien i 
pragtfulde Prag. Byen er Tjekkiets hovedstad og 
en enestående by fyldt med kultur og stemning. 
Prag er en af Europas ældste byer - og smukt 
placeret ved floden Moldau. Vi oplever byen 
både til fods og med bus. 

På denne rejse bor vi i Prags nyere bydel tæt på 
Wenzelpladsen og Nationalmuseet. En spæn-
dende bydel, som betegnes som Prags hoved-
strøg. 

PROGRAM: 

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi til hotellet i 
Prag, hvor vi bliver indkvarteret og får et let aftensmåltid på 
nærliggende restaurant. 

2. dag: Byrundtur - Karlsbroen - Det Astronomiske Ur. 
Efter morgenmaden på hotellet kører bussen os til den gamle 
bydel, hvor vi starter dagen med en spændende byrundtur 
til fods. Vi spadserer gennem den fascinerende gamle bydel 
til Karlsbroen, som er en af Prags topseværdigheder - ofte 
fyldt med kunstner, musikere og souvenirsælgere, som står på 
begge sider af broen. Turen byder også på et besøg på Råd-
huspladsen med det berømte Astronomiske ur og Teynkirken, 

hvor Tycho Brahe er begravet. Efter en introduktion til byen er 
der tid på egen hånd til at nyde og opleve byen. Der vil være 
mulighed for at komme med bussen tilbage til hotellet.

Tilkøb: Denne aften er det muligt at nyde aftensmaden på 
floden Moldau. Vi tilbyder en 2 timers sejllads kl. 18-20 inkl. 
aftensmad ombord. Skal bestilles ved tilmelding til rejsen. 
Pris 140 kr pr. person 

3. dag: Hradcany Borgen - Sankt Veit Katedralen - Kon-
geslottet - Den Gyldne Gade. Dagen byder på en tur til 
den imponerende Kongeborg Hradcany i Prag. Fra Kon-
geborgen, 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 (en-
tre). Når vi har oplevet stemningen i dette hyggelige område 
af Prag, spadserer vi ned til byen gennem bl.a. ”Den Gyldne 
Gade” (entre), hvor der før i tiden boede guldsmede og alky-
mister (samlet entre ca 12,- euro). Om eftermiddagen vil der 
være mulighed for en tur med sporvogn til Det Gule Marked, 
hvor der er basis for en god handel. Det vil være muligt at 
tage bussen tilbage til hotellet. 

4. 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.

PRAG 4 dage

Hotel Ambiance****
Tyrsova 8
Prag 2
Tlf.: +420 246022998

4-stjernet hotel beliggende midt i hjertet af det 
nye Prag, kun 10 minutters gang fra Wenzelplad-
sen. Mange butikker, cafeer og restauranter ligger 
lige udenfor hotellet. Alle værelser har eget bad 
og toilet, føntørrer, skrivebord og aircondition. 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Fr 05.04.19  Sø 07.04.19 3 2.498,- 540,-

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

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

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling via Skive/Herning/Ålborg kører 
vi til Frederikshavn, hvorfra vi skal sejle til Gøteborg. Vi kører 
derfra direkte videre til hotellet i Skövde, hvor aftensmaden 
venter på os.

Quality Hotel Prisma  ***
Ekedalsgatan 2
54124 Skövde
Tlf.: 0046 500 48 80 00

Valuta: SEK

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

Gøteborg t/r
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

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

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

3. dag: For de morgenfriske tilbyder vi i dag en morgentur 
ud i naturen inden morgenmaden. Vi vender tilbage til ho-
tellet og nyder morgenmaden. Herefter kører vi til den impo-
nerende 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. 

Sverige

HORNBORGASJÖN – Tranetur 3 dage
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Hohenschönhausen  •  DDR Museet  •  Asisi Panometer  •  Berlin Muren
Indsigt i Berlins spændende historie  •  Dejligt hotel på Kurfürstendamm

BERLIN – MURENS FALD 30 ÅR 4 dage

Tyskland

Den 9/11-1989 kl. 18.57 kom pressemeddelel-
sen, som mange havde ventet på. DDR ville lem-
pe på rejsereglerne for østberlinerne. Det forlød, 
at muren ville blive åbnet. Klokken 23.30 måt-
te grænsesoldaterne give efter for de tusinde 
begejstrede østberliner, der var mødt frem ved 
grænseovergangen på Bornholmer Strasse. Det-
te blev en historisk oplevelse, som i 2019 har 30 
års jubilæum. 

Berlin fremstår i dag som en smuk og moderne 
hovedstad, som har gennemgået en større reno-
vering og genopbygning siden murens fald. Der, 
hvor muren og den brede grænse gik, havde 
man nu pludselige en masse ledig plads – i in-
gen 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 hotel-
let i Berlin. Hotellet ligger centralt i det vestlige Berlin på Kur-
fürstendamm og tæt på Gedächtnis kirken, der står som var-
tegn fra 2. verdenskrig. Der er en U-bahn station tæt ved ho-
tellet, så allerede denne aften vil det være muligt at opleve 
den spændende storby. Der er aftenmad på hotellet. 

2. dag: Byrundtur – Hohenschönhausen. Efter morgenma-
den kører vi en byrundtur, hvor vi ser de mange verdensbe-
rømte bygninger i Berlin bl.a. Potsdammer Platz, Alexander-
platz, Unter den Linden, Brandenburger Tor og meget me-
re. Vi sætter ekstra fokus på seværdighederne omkring Ber-
linmuren 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 udtryk-
te de følelser, som berlinerne gennemgik - fra vrede og angst 
til glæde og håb.  Om eftermiddagen besøger vi museet Ber-
lin-Hohenschönhausen, hvor den daværende østtyske efter-
retningstjeneste Stasi havde varetægtsfængsel. Fangerne var 
primært politiske fanger og ”republikflygtninge” – mennesker, 
der havde forsøgt at flygte til det demokratiske vesten. Byg-
ningerne er bevaret i original stand, og rundviserne er hoved-
sageligt 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 sto-
re 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 må-
de 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, do-

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: Aftensmad. 
To 28.03.19 Sø 31.03.19 4         2.698,- 700,- 350,-
To 07.11.19 Sø 10.11.19 4          2.798,- 700,- 350,-

Tilkøb aftensmad 2 aftener: 350,- (3-retters menu)

Best Western Plus Amedia 
Hotel Berlin 
Kurfürstendamm****
Kurfürstendamm 203
10719 Berlin
Tlf.: 0049 30 88 70 820

Valuta: Euro

INFO
Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning på 

4-stjernet hotel på 
Kurfürstendamm

• 3 x morgenbuffet
• 1 x aftensmad
• Indblik i Berlins 
 interessante historie
• Byrundtur i Berlin med 

fokus på Berlin Muren
• Entre til 
 Hohenschönhausen
• Entre til DDR Museet
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. øvrige entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

4-stjernet hotel med en fantastisk beliggenhed på den berømte gade Kurfür-
stendamm. Hotellets centrale beliggenhed er et godt udgangspunkt for at ud-
forske byen. Der er gåafstand til restauranter, butikker, Kadewe, Europa center, 
Gedächtniskirche, museer og meget mere. U-Bahn stationen Uhlandstrasse 
ligger tæt på hotellet, hvilket gør det nemt at komme rundt i byen med offent-
lig transport. Alle værelser har eget toilet, brusebad, aircondition, telefon og tv.

Der er mulighed for familieværelser på forespørgsel.

kumenter, film og effekter. Herunder også om de talrige fanta-
sifulde 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 op-
hold 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. Histo-
rien fra DDR-tiden kan opleves på en spændende, interaktivt 
og sjov måde på dette lille, men meget interessante muse-
um.  På DDR Museet kan man bl.a. ”køre” i en Trabi, se TV i en 

autentisk DDR stue, rode i skufferne eller se en dokumentar-
film 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 Ber-
lin forlader vi hotellet efter morgenmaden og kører mod Dan-
mark. Vi holder en pause ved den dansk/tyske grænse. For-
ventet hjemkomst først på aftenen. 
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Best Western 
Hotel Ambassador****
Friedrich Ebert Allee 1
34225 Baunatal/Kassel
Tlf.: 0049 561 49930

Valuta: Euro

Vi bor på det hyggelige 4-stjernede Best Western Hotel 
Ambassador i Baunatal, 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.

PÅSKE PÅ ÆRØ  3 dage

Danmark

Sydfyn, Svendborg og Øhavet har alle dage væ-
ret et populært rejsemål, kendt for sin magelø-
se natur og sin maritime charme. På denne rej-
se oplever vi ægte ø-idyl på Sydfyn med bin-
dingsværk og flotte herregårde samt de char-
merende øer Tåsinge, Ærø og Langeland. Vi 
skal bo på Ærø og og opleve øens helt specielle 
måde at fejre påsken.

PROGRAM: 

Tåsinge - Langeland: Når alle deltagere er samlet går tu-
ren ned gennem Jylland. Efter en kaffepause kører vi over Lil-
lebæltsbroen 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 
pause i Rudkøbing, øens charmerende hovedstad og H. C. Ør-

le til Ærøskøbing. Herfra kører vi til den gamle skipperby Mar-
stal, hvor vi bliver indkvarteret på det dejlige hotel Ærø og får 
aftensmad. 

Påske på Ærø: Påskelørdag på Ærø er noget helt særligt. 
Folk, ikke kun lokal øboer, men også uden-ø´s venner, be-
kendte og turister strømmer til øen i påskedagene. Påske-
lørdag er færgerne fyldte med festglade ærøboer, der skal 
hjem til øen for at koge æg. Alle er på stranden, uanset vejr 
og vind, laver bål, koger æg i havvand, rister pølser på bål og 
skyller ned med en øl, gerne en god lokal påskebryg fra Rise 
Bryggeri. Vi tager på stranden, hvor vi oplever æggekognin-
gen, men når også en lille rundtur på Ærø, så vi får set øen. 
Derudover byder dagen på en dejlig påskefrokost på hotel-
let. Om aftenen hygger vi os med en god 3-retters middag. 
Herefter er der musik med mulighed for en svingom.

Svendborg: Efter morgenmaden forlader vi hotellet og sej-
ler tilbage mod fastlandet med færgen fra Ærøskøbing til 
Svendborg - en utrolig smuk sejltur gennem det Sydfynske 
øhav. Vi holder en pause i Svendborg og forsætter langs syd-
kysten på Fyn, inden vi passere Lillebæltsbroen og vender til-
bage til vores hjembyer.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Fr 19.04.19 Sø 21.04.19 3 2.598,- 350,-

INFO
Prisen inkluderer:
•   2 x overnatninger på 

Ærø
•   2 x morgenbuffet 
•   2 x aftensmad 
•   1 x påskefrokost
•   Aften med musik & 

dans
•   Færge Sydfyn – Ærø t/r
•   Udflugt til Langeland 

og Tåsinge
•   Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer 
•   Dansk rejseleder 
•   4-stjernet bus 

Hotellet er beliggende tæt på vandet, omgivet 
af mark og skov, kun 5 minutters gang fra cen-
trum af den gamle historiske skipperby Marstal. 
Restauranten har en flot panorama udsigt. Alle 
værelser har bad/wc, telefon og TV.

Se Valdemar Slot  •  Gå en tur i Danmarks mindste købstad Ærøskøbing 
Ophold i Svendborg  •  Bo på Ærø i skipperbyen Marstal  •  Tur rundt på Langeland 

Oplev Wilhelmshöhe park og slot  •  Tur til Edersee med Waldeck slot 
Se Herkules statuen  •  Drikkevarer til aftensmaden inkluderet

Ærø Hotel***
Egehovedvej 4
5960 Marstal
Tlf.: 6253 2406

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
Fr 19.04.19  Ma 22.04.19 4 2.998,- 350,-

Denne interessante tur går til Kassel, som ligger 
smukt i Nordhessens skovklædte bjerge og idylli-
ske 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 på-
skeæg 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 indkvarte-
ret 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 Wilhelms- INFO

Prisen inkluderer:
•  3 x overnatning på 

4-stjernet hotel
•  3 x morgenmad
•  3 x aftensmad som 

buffet med forskellige 
temaer

•  Fri drikkevarer til aftens-
maden indtil kl. 22.00

•  Fri afbenyttelse af sauna
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
•  Dansk rejseleder
•  4-stjernet bus

höhe Parken med det fantastiske slot. Vi får mulighed for at 
besøge det interessante museum på slottet med 23 møble-
rede rum. Efter dette besøg er der mulighed 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 an-
dre rejsende går turen hjemover lige efter morgenmaden. På 

Tyskland

KASSEL – PÅSKETUR 4 dage

steds fødeby. Turen går videre 
forbi Tranekær Slot, der ligger 
højt på sin borgbanke omgi-
vet af vand. Derefter kører vi til 
Svendborg, hvorfra vi skal sej-

vejen hjem holder vi en pause 
ved den dansk/tyske grænse. 
Vi er hjemme hen på aftenen.
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Komfortablt skib med god forplejning og højt serviceniveau  •  Oplev Hollands 
farverige forårsblomster  •  Se Amsterdam, evt. sejle på kanalerne i byen  •  Besøg Keukenhof 

blomsterpark  •  Ophold i Antwerpen  •  Rundtur i Rotterdam  •  Festlig gallaaften og –middag  •  Drikke-
varer ombord på skibet  •  Tid til at slappe af, hygge og nyde komforten på skibet

Holland & Belgien

Prøv en anderledes ferie med flodkrydstogt skib 
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 mu-
lighed for afslapning, mens man sejler forbi den 
flotte hollandske natur. Morgenmad, frokost og 
aftensmad nydes ombord i skibets restaurant, 
hvor alle drikkevarer er inkluderet. Oplevelserne 
er mange ombord, men vi kommer også i land og 
ser flere af Hollands 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 pas-
sende pauser undervejs kommer vi til Amsterdam, hvor vi 
bliver indkvarteret på skibet og får velkomstdrinks og aftens-
mad 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 må-
ske et lille smut ind i de røde lygters kvarter. Frokost og af-
tensmad ombord på skibet. 

3. dag: Amsterdam - Rotterdam. I dag skal vi sejle fra Am-
sterdam til Rotterdam. Nyd udsejlingen fra Amsterdam på 
skibets soldæk, mens storbyen afløses af Hollands flotte na-
tur. På vores vej gennem kanalerne møder vi andre flod-
krydstogtskibe og fragtskibe. Undervejs på turen gøres der 
et stop ved Utrecht, hvorfra vi tilbyder en udflugt til verdens 
største blomsterpark, Keukenhof (entre ca. 20,- euro). Moti-
ver fra Keukenhof siges at være blandt de mest fotografere-
de i verden. En 25 hektar stor park med blomster, træer, or-
kideer, cafeer og små hyggelige spisesteder. Skibet sejler vi-
dere til Rotterdam, mens vi besøger Keukenhof. Ombord på 
skibet igen, deltager vi aftenens gallamiddag. 

4. dag: Rotterdam - Antwerpen. Tidlig morgen sejler ski-
bet 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 ver-
dens største containerskibe – en stor kontrast til den første 
del af turen, men ikke mindre oplevelsesrig. Vi får mulighed 
for at kigge nærmere på Flanderens uofficielle hovedstad, 
Antwerpen. Byen indeholder bl.a. fantastiske barokke byg-
ninger og hyggelig pladser. I 2018 er Antwerpen på Lonely 
Planets Top 10 over byer, man skal opleve. 

5. dag:  Antwerpen – Gronningen: Vi nyder den sidste 
morgenbuffet ombord, inden det er tid til at gå fra borde. 
Bussen holder klar til at hente os, og vi kører nordpå mod 
Holland. Vi kører gennem Rotterdam og kommer bl.a. forbi 

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
On 24.04.19    Ma 29.04.19           6 6.598,- 1.750,-
 
Tillæg for kahyt på øvre dæk: 850,- pr person
Tillæg for enkeltværelse/kahyt på øvre dæk: 2.600,

INFO
Prisen inkluderer:
•  1 x overnatning i Hol-

land
•  4 x overnatning på 

båden
• 5 x morgenmad
• 5 x aftensmad
• 3 x frokost
•  Drikkevarer på skibet 
•  Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
•  Dansk rejseleder på hele 

rejsen
•  4-stjernet bus

MS Modigliani
Flodkrydstogtsskibet MS 
Modigliani er et komfortabelt 
4-stjernet todækkerskib. 
Skibet har 78 kahytter fordelt 
på to dæk. Der er aircondi-
tion overalt indvendigt på 
skibene. Stor lounge med 
bar, restaurant, reception og 
hall. Stort soldæk med hvi-
lestole til fri afbenyttelse for 
alle passagerer. Alle kabiner 
er med eget bad & toilet, 
TV, sikkerhedsboks, telefon, 
hårtørrer og 220 volt.
Kahytterne har alle vindue 
over vandlinjen. 

FLODKRYDSTOGT 6 dage

Euromast, Delfshaven og oplever Rotterdams moderne arki-
tektur. Der bliver lidt tid på egen hånd til evt. frokost. Efter et 
ophold i Rotterdam fortsætter vi nordpå gennem de farveri-
ge blomstermarkeder, som er en stor og fantastisk oplevelse. 
Vi holder pause i Volendam, hvor vi går en lille tur i den hyg-
gelige og særprægede by. Herfra kører vi over den 30 km 

lange ”Afsluitdijk” dæmning videre til overnatningshotellet, 
hvor vi skal have aftensmad og overnatte. 

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.

68 69



Motiver fra Keukenhof siges at være de mest fotograferede i hele verden

FORÅRSTUR 5 dage

Holland

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

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

PROGRAM: 

1. dag: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser 
til hotellet i Holland. Vi får aftensmad når vi ankommer til 
hotellet.

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

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
On 17.04.19      Sø 21.04.19       5 4.398                  1.550
On 24.04.19      Sø 28.04.19       5 4.398                   1.550  
  

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

Valuta: Euro

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

INFO
Prisen inkluderer:
• 4 x overnatninger på 

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

Avifauna
• Alle nævnte udflugter 

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

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

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

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

5. dag: Vi kører tidligt fra hotellet. Før turen går hjemover 
kører vi via den imponerende 30 km lange og 90 m brede 
dæmning ”Afsluitdijk”. Dæmningen adskiller den brede 
havbugt fra Vadehavet. Herfra kører vi mod Danmark. Vi er 
hjemme hen på aftenen.
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Edinburgh Tattoo i originale omgivelser på rejsen 15/8  •  Byrundtur i Edinburgh  •  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, Skot-
lands tidligere hovedstad  •  Romertidens Hadrians Wall  •  Bekvem natsejlads ud og hjem med DFDS

Rundrejse

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 Edin-
burgh, de populære feriebyer Aviemore og In-
verness i højlandet og det charmerende og kul-
turelle Glasgow. Sidst men ikke mindst skal vi 
selvfølgelig til den berømte sø Loch Ness. 

På rejsen i august, skal vi opleve det verdensbe-
rømte Tattoo-show på Edinburgh Castle.

PROGRAM: 

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende 
pauser til vi kommer til overnatningshotellet tæt på den hol-
landske grænse. Ved ankomst til hotellet får vi en dejlig menu, 
hvorefter vi kan nyde aftenen på hotellet.

2. dag: Amsterdam. Efter en righoldig morgenbuffet fortsæt-
ter 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 
2-mands kahytter med eget bad og toilet. Vi mødes igen til af-
ten 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 ankom-
mer til hotellet i Edinburgh sidst på eftermiddagen. Vi bor i 
centrum med mange spisemuligheder 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 sevær-
digheder, som Edinburgh byder på, herunder The Royal Mill, 
Edinburgh Castle, Holyrood Palace, Princess Street og Rams-
gate. 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 Tat-
too finder sted. 

5. dag: Dunfermline – Pitlochry. Vi fortsætter rejsen mod 
det næste mål - det skotske højland. Vi kører via ingeniørbe-
driften, stålbroen Firth og Forth til Inverness. Undervejs hol-
der vi nogle spændende pauser. Blandt andet holder vi i Dun-
fermline - Skotlands tidligere hovedstad og den idylliske by 
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 – Gairgorm. Vi bruger dagen i og omkring 
Aviemore. Vi oplever det naturskønne område omkring Avie-

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.: 
Fr  17.05.19       Sø  26.05.19 10 10.698,- 3.300,-
To  15.08.19 Lø  24.08.19 10 12.998,- 4.400,-        Tatoo

INFO
Prisen inkluderer:
•   1 x overnatning i Tyskland
•   2 x overnatning på DFDS 

båden med morgenmad 
og aftenbuffet

•   2 x overnatning i Edin-
burgh, centrum med 
morgenmad

•   3 x overnatning i Aviemo-
re, Højland med morgen-
mad og aftensmad

•   1 x overnatning ved 
Glasgow området med 
morgenmad og aftens-
mad

•   Billet til Edinburgh Tattoo 
(august)

•   Alle nævnte udflugter 
ekskl. entreer

•   Dansk rejseleder
•   4-stjernet bus

SKOTLAND 10 dage

more 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. 

7. dag: Whiskey – Højland. Efter morgenmaden kører vi til 
Inverness - hovedbyen i højlandet. Vi fortsætter videre mod 
Elgin og Dufttown. På turen rundt i højlandet besøger vi for-
skellige steder og selvfølgelig et af de berømte skotske whi-
skey destillerier. Vi er tilbage på hotellet i god til før aftensma-
den.

8. dag: Urquhart – Loch Ness – Loch Lomond. I dag fort-
sætter vi turen til vores sidste destination på turen - Glas-
gow. Fra Inverness 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 Storbritanni-
ens 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 dron-
ningen blandt de skotske søer. Sidst på eftermiddagen an-
kommer vi til hotellet i Glasgow området. Vi spiser aftensmad 
på hotellet. 

9 dag: Newcastle – Hjemrejse. Mættet af mange oplevelser 
i Skotland kører vi igen mod Newcastle.  Fra Glasgow til New-
castle 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. 

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

Hilton Coylumbridge****
PH22 1QN - Shire
Inverness 

Marriott Glasgow Airport (maj) ****
Marchburn Drive Glasgow Airport Business Park
PA3 2SJ - Glasgow 

Radisson Blu Hotel Glasgow (august)****
301 Argyle Street
G2 8DL – Glasgow 

Valuta: SKB/GBP og evt. 
Euro til ud og hjemrejse.

Af hensyn til søfarts-
myndighederne skal 
fødselsdato oplyses ved 
tilmelding.    

10. dag: Hjemrejse. Efter ski-
bets righoldige morgenbuffet 
ankommer vi til Amsterdam om 
formiddagen. Straks fortsætter i 
hjemturen med bussen. Vi kører 
med passende pauser til vi an-
kommer til vore hjembyer sidst 
på aftenen. 
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Besøg Shetlandsøerne  •  Se de flotte Orkneyøer  •  Oplev 6 interessante steder på Island
Torshavn – Færøernes hovedstad  •  Unik naturoplevelse  •  13 dage med helpension ombord MS Berlin

Tid til hygge og afslapning  •  Dansk rejseleder følger gruppen

Shetlandsøerne – Island – Færøerne – Orkneyøerne

Nyd livet ombord på krydstogtskibet MS Berlin, 
som vil føre dig til enestående oplevelser på den-
ne rejse igennem Nordatlanten. Rejsen byder på 
store naturoplevelser til vands og til lands. Før-
ste stop er ved den skotske øgruppe Shetlands-
øerne, som består af 32 småøer. Derfra går ruten 
videre mod vulkanøen Island, hvor vi gør en del 
stop på sejlturen rundt om øen. Vi vil blive mødt 
med overvældende natur og få indblik i øens kul-
tur og historie. Næste stop på sejlturen er Tors-
havn på Færøerne, hvor vi vil danne os et godt 
indtryk af de grønne øers rige. Sidste ø-stop er 
på Orkneyøerne – en skotsk øgruppe ganske tæt 
på det skotske fastland. En helt speciel rejse med 
tid til at nyde forholdene ombord på skibet samt 
fænomenale oplevelser undervejs.

PROGRAM: 

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi med passende 
pauser til Bremen, hvor vi bliver indkvarteret på dejligt hotel. 
Aftensmad på hotellet. 

2. dag: Bremen & MS Berlin. I dag skal vi opleve Bremen by, 
inden vi kører mod Bremerhaven, hvor sejlturen starter. Efter 
morgenmaden er der byrundtur i Bremen, som bl.a. byder på 
et smukt rådhus og markedsplads samt hyggelige små gader 
og flotte bygninger. Efter frokost kører bussen mod Bremerha-
ven, hvor vi går ombord på MS Berlin, som har afgang kl. 15.00. 
Vi bliver indkvarteret og finder os tilrette ombord. 

3. dag: En dag på havet. Efter en god nats søvn og en dejlig 
morgenmad er vi klar til at nyde en dag på havet. Måske det 
kunne friste med en dukkert i den udendørs pool eller en wel-
lness-behandling (tilkøb)? Mulighederne er mange. Der vil væ-
re diverse arrangementer/underholdning ombord. Se dags-
programmet ombord. 

4. dag: Shetlandsøerne, Skotland. Tidlig morgen ankommer 
vi til Lerwick på Shetlandsøerne. Lerwik ligger på Shetlands-
øernes største ø Mainland og er øernes største by og hoved-
stad. Der bor ca. 7.500 mennesker i Lerwik, som også er øernes 
metropol for handel og industri. Vi går fra borde og bruger for-
middagen i byen, hvor vi bl.a. ser os omkring i den gamle by-
del som nås til fods fra havnen. Om eftermiddagen sejler ski-
bet igen videre i retning mod Island. 

5. dag: En dag på havet. Brug dagen på lige det, du har lyst 
til. Måske har du allerede fundet dig dit yndlingssted på ski-
bet. Nyd en god bog i en af de mange solsenge, hvis vejret 
byder på det. Har du glemt bogen, findes der et bibliotek på 
skibet. Igen er der diverse arrangementer og underholdning 
ombord. 

6. dag: Vestmannaøerne, Island. I løbet af formiddagen 
kan man ane en række øer i det fjerne. Vi ankommer i dag til 
Vestmannaøerne, som er en række vulkanøer lige syd for Is-
land. Øgruppe består af 14 øer og tilhører Island. Vi har efter-
middagen til rådighed på hovedøen Heimaey. I 1973 var der 
et stort vulkanudbrud, som udslettede en tredjedel af hjem-
mene på øerne og jog befolkningen væk. De fleste er dog 
vendt tilbage til området. Og det forstår man godt! En per-
lerække er klipper og øer fascinerer øjet. En barsk men utro-
lig smuk natur og et mikrosamfund byder os velkommen til 
Island. 

7. dag: Reykjavik, Island. I dag ankommer vi til hovedstaden 
på Island – Reykjavik. Hele dagen er til rådighed i storbyen, 
hvor 2/3 af hele øens befolkning bor. Se dig omkring på egen 
hånd eller tag med på en udflugt. Det vil være muligt at gå til 
og fra skibet, som først sejler videre kl. ca. 22.00.

8. dag: Snaefellsnes, Island. Mens morgenmaden nydes 
lægger skibet til ved Snaefellsnes. En halvø på den vestlige 
del af Island. Her troner vulkanen/fjeldet Snæfellsjökull 1446 
meter over havet. Vulkanen kan på klare dage ses fra Reyk-

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris:  
To 06.06.19 To 20.06.19 15 21.998,-

Tillæg enekahyt: Kapacitet og pris kun ved forespørgsel.

Tillæg for andre kahyttyper:
Indvendig standardkahyt: 13 m3, dæk B (inkluderet i prisen)
Indvendig superior kahyt: 13 m3, hoveddæk: 1.200,- pr. person
Udvendig standardkahyt: 13-16 m3, koøje, dæk B: 3.200,- pr. person
Udvendig select kahyt: 13-16 m3, vindue, dæk A5: 4.400,- pr. person
Udvendig premium kahyt:13-16 m3, vindue, brodæk: 5.500,- pr. person

Find mere info om rejsen på vores hjemmeside

INFO
Prisen inkluderer:
•  1 x overnatning
•  13 x overnatning i 
 standard indvendig 
 dobbeltkahyt
•  14 x morgenmad
•  14 x aftensmad
•  12 x frokost
•  Lette mellemmåltider, 

kaffe/te ombord 
  MS Berlin
•   Poolhåndklæder  
  ombord MS Berlin
•   Dansk rejseleder
•   4-stjernet bus til/fra 

Bremerhaven

NORDATLANTEN – KRYDSTOGT 15 dage

javik. Vulkanen er også kendt fra romanen ”Rejsen til Jorden 
indre” af Jules Verne. Området omkring vulkanen er national-
park og byder på et utal af smukke fjelde og klippeformatio-
ner, strande og vandfald.

9. dag: Vestfjordene, Island. I løbet af natten er vi sejlet vide-
re nordpå og om morgenen ankommer vi til vestfjordene i det 
nordvestlige Island. Et roligt sted, som ikke besøges af så man-
ge turister. Skibet lægger til i Isafjördur, som er en lille bygd 
med ca. 2500 indbyggere. Brug dagen på egen hånd på skibet 
eller på landjorden. 

10. dag: Akureyri, Island. Tidlig morgen ankommer vi til Aku-
reyri, som med ca. 17.000 indbyggere er Islands fjerdestørste 
by. Byen er en universitetsby og en meget kulturel handelsby. 
Vi har nogle timer til at udforske byen inden skibet først på ef-
termiddagen sejler videre. 

11. dag: Seydisfjördur, Island. Nyd morgenkaffen under ind-
sejlingen til Seydisfjördur. Vores sidste stop på Island. Seydis-
fjördur er en lille bygd med kun 800 indbyggere og en fasci-
nerende lyseblå trækirke. Tag med rejselederen en tur på land-
jorden eller nyd forholdene ombord. Ved frokosttid sejler ski-
bet videre i retning mod Færøerne. 

12. dag: Torshavn, Færøerne. I løbet af formiddagen kan 
man se Færøerne tone sig frem. Smukke grønklædte fjelde 
med stejle klipper dukker frem, og ved middagstid ankommer 
vi til Torshavn, som med 20.000 indbyggere er hovedstaden på 
Færøerne. Færøerne er et ørige bestående af 18 øer og en del-
vis selvstyrende del af Det Danske Rige. Vi har hele eftermidda-
gen til rådighed på Færøerne.

13. dag: Orkneyøerne. Rejsen går nu mod destinationen Ork-
neyøerne, som ligesom Shetlandsøerne tilhører Skotland. Ved 
frokosttid lægger vi til i byen Kirkwall – den største by og ho-
vedstaden på øerne. Tag en spadseretur med rejselederen i 
den hyggelige by og besøg f.eks. den smukke St. Magnus Kat-
hedral. Sidst på eftermiddagen går vi ombord på skibet igen. 

14. dag: En dag på havet. Brug igen dagen ombord på li-
ge det, du har lyst tid. Fordøj de mange oplevelser og indtryk, 
som rejsen har givet og nyd komforten ombord på MS Berlin.  

15. dag: Hjemrejse. Efter morgenmaden er det tid til at gå fra 
borde. Vi tager afsked med skibet og bydes velkommen i bus-
sen igen. Nu begynder hjemturen til Danmark og vores op-
samlingsbyer. Vi kører med passende pauser. Forventet hjem-
komst først på aftenen. 

MS Berlin
Krydstogtskib med plads til 412 passagerer. Bygget i 1979 og løbende restau-
reret og moderniseret. Ombord findes bl.a. udendørs pool, sauna, soldæk med 
solsenge, fitnesscenter, bibliotek, restauranter og barer med diverse shows og 
musik. Alle kahytter har eget bad og toilet, klimaanlæg samt minibar.

Valuta: Euro

TILKØB: 
Udflugter: Indhold og priser oplyses senere

Drikkepakke ”soft drinks” til frokost & aftensmad: 990,- pr. person
Drikkepakke ”vin & øl” til frokost & aftensmad: 1.300,- pr. person
Drikkepakke ”all-inklusive”: 2.500,- pr. person

OBS! Alle personer i kahytten skal bestille samme type drikkepakke.

Drikkepenge: Der tillægges automatisk dagligt EURO 7,00 i drikkepenge på alle kahytter, som afregnes ved rej-
sens slutning. Det står dog enhver frit at reducere, forhøje eller annullere beløbet uden begrundelse. 
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KANGERLUSSUAQ & ILULISSAT 6 dage

Grønland

Grønland ligner ikke noget andet sted i verden. Et land og et 
besøg man aldrig vil glemme. Se gigantiske isbjerge, midnats-
solens 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 danskta-
lende guider. Vi bor på 3-stjernet hotel i Kangerlussuaq (Sønd-

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:  
To 30.05.19  Ti 04.06.19 6 25.998,- 3.200,-

Tilkøb: Vandretur til Inuitboplads 350,- .  Bestilles sammen med rejsen.
Gratis tilslutningsbus til/fra København.  Bestilles sammen med rejsen.
Valuta: Danske Kroner

INFO
Prisen inkluderer:
•  Direkte fly København 

- Kangerlussuaq t/r inkl. 
mad & drikkevarer

• Fly Kangerlussuaq - Ilulis-
sat t/r

• 1 x overnatning i Kanger-
lussuaq

• 4 x overnatning i Ilulissat
• 5 x morgenmad
• 5 x aftensmad
• 1 x frokost i Ilimanaq
• Udflugt til indlandsisen
• Sejltur til lokal bygd
• Midnatssejltur
• Hvalsafari
• Dansk rejseleder

Direkte fly t/r til Grønland • Oplevelser 2 forskellige steder på Grønland 
Kangerlussuaq og udflugt til Indlandsisen • Byvandring i Ilulissat  • Sejltur langs kysten til den 

traditionelle bygd Ilimanaq • Besøg på Inuitboplads Sermermiut • Midnatssejlads ved 
isbjerge • Hvalsafari • Dansk rejseleder 

Vi mødes i Kastrup Lufthavn, hvorfra vi flyver direkte til Grøn-
land. Straks efter ankomsten begynder de store oplevelser. De 
næste dage vil være fyldte med oplevelser. 

Vi tilbyder gratis tilslutningsbus, til/fra København. Dette be-
stilles sammen med rejsen, hvis det ønskes.

Opsamling langs vores normale rute gennem Jylland, Fyn 
(E20) og Sjælland (E20). Slap af og nyd turen til lufthavnen. 
Der vil være god plads i bussen, så man har mulighed for at 
slappe af og hvile undervejs.

re Strømfjord) samt Ilulissat 
(Jakobshavn), hvorfra alle op-
levelser udgår. Alle kan være 
med - ingen fysiske forudsæt-
ninger. 

Læs mere om rejsen på hanstholm-rejser.dk i løbet af sensommeren samt i sommerkataloget 2019, 
som udkommer sidst på året.
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Rejsekalender
 Rejsemål Afrejse Dage Side  Rejsemål Afrejse Dage Side

Almindelige bestemmelser

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

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

SE FLERE AFGANGE I SEPTEMBER OG OKTOBER I VORT SOM-
MERKATALOG FOR 2018

SEPTEMBER:
Brighton, Sydengland 01/09/2018 9 14
Musikfestival Ellmau, Østrig 25/09/2018 7 30
OKTOBER   

Sort Sol 01/10/2018 2 4
Sort Sol 04/10/2018 2 4
Langtidsferie Calella, Spanien 06/10/2018 15 26
Sancerre, Frankrig 07/10/2018 8 18
Golfrejse, Tyskland 09/10/2018 4 11
Santa Susanna, Spanien 12/10/2018 10 26
Calella, Spanien 13/10/2018 9 26
Paris & Disney, Frankrig 14/10/2018 6 16
Berlin, Tyskland 15/10/2018 4 28
Halloween i Tivoli 19/10/2018 1 5
Toscana, Italien 20/10/2018 9 20
Brighton, Sydengland 21/10/2018 9 14
Halloween i Tivoli 27/10/2018 1 5
NOVEMBER   

Fødselsdagsrejse, Harzen 01/11/2018 4 12
Nordlys, Norge 02/11/2018 4 24
Berlin, Tyskland 08/11/2018 4 28
Indkøbstur til grænsen 10/11/2018 1 10
Toscana, Italien 12/11/2018 9 22
Designer Outlet Neümunster 17/11/2018 1 9
Flensborg & Grænsen 17/11/2018 1 10
Indkøbstur - Grænsen 21/11/2018 1 10
København - Juletur 24/11/2018 2 34
København - Juletur 26/11/2018 2 34
Lübeck, Tyskland - Juletur 26/11/2018 2 44
Flensborg & Grænsen 28/11/2018 1 10
Lübeck, Tyskland - Juletur 28/11/2018 2 44
Rüdesheim, Tyskland - Juletur 28/11/2018 5 45
Zlotoryja, Polen - Juletur 29/11/2018 4 37
Den Gamle By, Århus 30/11/2018 1 33
Gøteborg, Sverige - Juletur 30/11/2018 3 38
Hannover, Tyskland - Juletur 30/11/2018 3 43
DECEMBER   

Flensborg & Grænsen 01/12/2018 1 10
Sydfyn - Juletur 01/12/2018 2 32
København - Juletur 03/12/2018 2 34
Berlin, Tyskland - Juletur 03/12/2018 4 40
Hamburg, Tyskland - Juletur 03/12/2018 3 42
Wismar & Rostock, Tyskland - Juletur 03/12/2018 3 48
Barlinek, Polen - Juletur 05/12/2018 5 36
Rhinen & Mosel, Krydstogt - Juletur 05/12/2018 5 46
Den Gamle By, Århus 06/12/2018 1 33
Lübeck, Tyskland - Juletur 06/12/2018 2 44
Indkøbstur til grænsen 07/12/2018 1 10

Tilmelding
Bestilling af en rejse kan ske skriftligt, via vores 
hjemmeside eller pr. telefon. De vil modtage en 
bekræftelse på tilmeldingen, hvorefter deposi-
tum på 500,- pr. person bedes indbetalt inden 
8 dage. Restbeløbet bedes indbetalt senest 4 
uger før afrejse. 
For rejser hvor i der indgår overnatning på skib/
båd eller flyrejse i EU er depositum 2500,- kr. og 
restbeløbet bedes indbetalt 60 dage før afrejse. 
For rejser hvor i der indgår overnatning på skib/
båd eller flyrejse uden for EU er depositum 
5000,- kr. og restbeløbet bedes indbetalt 60 
dage før afrejse. 
For rejser hvori der indgår billetter, f.eks. koncert-
billetter er depositum 1.000,- kr. 
Husk altid at oplyse bookingnummer og navn 
hvis ikke det medsendte girokort anvendes. 
Kvittering for betaling af rejsen samt rejsebevis 
bør medbringes på ferien.

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

Bagage
Deltageren 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. Der kan medbringes op 
til 20 kg bagage pr. passager på busrejser. På fly 
rejser kan være varierende vægt ved fly. Glemte 
sager kan efterlyses i vores normale kontortid, og 
afhentes på kontoret i Hanstholm. Evt. forsendes 
koster 100,- + forsendelse.

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 anbefa-
les at tegne rejseforsikring og afbestillingsforsik-
ring. Forsikringerne kan tegnes hos Hanstholm 
Rejser. HUSK det gule sygesikringsbevis. 

Afbestilling p.g.a. sygdom
Det tilrådes at tegne en afbestillingsforsikring 
som dækker afbestilling p.g.a. akut opstået syg-
dom, ulykkestilfælde, og dødsfald. Ønsker De at 

tegne en afbestillingsforsikring skal denne tegnes 
ved bestillingen af Deres rejse. 

Afbestilling uden afbestillingsforsikring 
hotel/bus: 
Ved afbestilling indtil 45 dage før afrejse fradrag 
af gebyr på 200,- kr. pr. person.
Ved afbestillingen 31-45 dage før afrejse er 
depositum tabt. 
Ved afbestilling 21-30 dage før afrejse er 
40 % af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling 11-20 dage før afrejse er 
60 % af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling 1-10 dage før afrejse er hele det 
indbetalte beløb tabt.

Afbestilling uden afbestillingsforsikring kon-
certbillet, skib/båd eller flyrejse EU: 
Ved afbestilling indtil 61 dage før afrejse er 
depositum tabt.
Ved afbestilling 41-60 dage før afrejse er 
50% af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling 0-40 dage før afrejse er 
hele rejsens pris tabt.

Afbestilling uden afbestillingsforsikring 
oversøisk: 
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 De tegne en afbestillings-
forsikring hos Hanstholm Rejser ved bestilling 
af Deres rejse.

Afbestiller en deltager i en gruppe, og for-
udsætningen 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 fore-
tage 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 altid straks navnene på billetterne så 
snart du har modtaget disse. Flybilletter som som 
udgangspunkt hverken ændres eller annulleres.

Pas
Husk at medbringe pas – og at kontrollere dets 
gyldighed. Gæster som ikke har dansk pas er selv 
ansvarlig for evt. visum, såfremt det kræves til de 
pågældende lande.

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

Rejsedeltagerens ansvar
Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det 
aftalte afgangssted eller ikke har gyldigt pas, vil 
ikke få nogen godtgørelse. Rejsedeltageren er 
forpligtet til at 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 Rejsegaranti-
fonden med medlemsnr. 1146

Udflugter
Udflugter er inkluderet på de fleste rejser. Nøjag-
tig 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 03.08.2018.
Vores priser og bestemmelser er gældende indtil 
næste udgave udkommer.

København - Juletur 07/12/2018 2 34
København - Juletur 08/12/2018 2 34
København - Juletur 08/12/2018 1 34
Prag, Tjekkiet - Juletur 09/12/2018 4 39
Hannover, Tyskland - Juletur 09/12/2018 3 43
Hamburg, Tyskland - Juletur 10/12/2018 3 42
Lübeck, Tyskland - Juletur 12/12/2018 2 44
København - Juletur 14/12/2018 1 34
Wismar & Rostock, Tyskland - Juletur 14/12/2018 3 48
Bremen, Tyskland - Juletur 17/12/2018 3 41
Hessen, Tyskland - Juleaften 23/12/2018 4 50
Hessen, Tyskland - Nytårsaften 30/12/2018 4 52
JANUAR   

SOMMERKATALOG FOR 2019 UDKOMMER 2. JANUAR
Rejseaften - Hotel Hanstholm 12/01/2019 1 13
Skirejse - St. Johann PG, Østrig 22/01/2019 6 58
Skirejse - St. Johann PG, Østrig 27/01/2019 7 58
Skirejse - Vrådal, Norge 31/01/2019 4 56
Ballet - Svanesøen, Herning 31/01/2019 1 7
FEBRUAR   

Skirejse - St. Johann PG, Østrig 09/02/2019 8 58
Skirejse - Rauland, Norge 10/02/2019 6 54
London, England 10/02/2019 6 60
Prag, Tjekkiet 10/02/2019 4 62
Skirejse - Vrådal, Norge 28/02/2019 4 56
MARTS   

Skirejse - Rauland, Norge 03/03/2019 6 54
Musical - The Phantom of the Opera, Kbn 09/03/2019 2 6
Berlin, Tyskland 28/03/2019 4 64
APRIL   

Tranetur, Sverige 05/04/2019 3 63
Paris & Disney, Frankrig 13/04/2019 6 16
Forårstur, Holland 17/04/2019 5 70
Påske på Ærø 19/04/2019 3 66
Påsketur, Kassel 19/04/2019 4 67
Flodkrydstogt Holland & Belgien 24/04/2019 6 68
Forårstur, Holland 25/04/2019 5 70
MAJ   

Skotland, Rundrejse 17/05/2019 10 72
Grønland 30/05/2019 6 76
JUNI   

Nordatlanten, Krydstogt 06/06/2019 15 74
JULI   

Cirkusrevy, København 05/07/2019 2 8
Cirkusrevy, København 30/07/2019 2 8
AUGUST   

Cirkusrevy, København 03/08/2019 2 8
Skotland, Rundrejse 15/08/2019 10 72
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Rejseform:

Rejserne foretages i moderne 
langtursbusser med toilet, kaffe-

maskine, køleskab, flysæder, 
aircondition og video.

Hanstholm Rejser
udsteder gerne gavekort

Hanstholm Rejser 
har børnerabat og

 mange gratis udflugter

Sommerkatalog 

for 2019 

– med et stort 

udvalg af 

rejser i Europa 

– udkommer 

januar 2019


