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Kort om firmaets historie 

 

Fårup turistbusser er en privat virksomhed som startede i 1957 

med en rutebus mellem Fårup og Randers. Siden udviklede 

firmaet sig med skolebusser, bybusser og turistbusser. Vi er 

stadigvæk i udvikling med nye langtursbusser og trænede 

chauffører, og vi lytter gerne til både ris og ros, for at drage 

erfaring af vore kunders ønsker. 

Vi kører også endagsture rundt i Danmark, og tilrettelægger 

gerne turene efter jeres ønsker med hensyn til specielle mål. Vi 

arbejder med firmaer, efterlønsklubber, pensionistforeninger - 

ja kort sagt  alle typer af kørsel. 

 

Velkommen til Faarup Rejser 

Klaus Busch 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse 

Side 2   Firmaets historie - indholdsfortegnelse 

Side 3  Indledning 

Side 4  Berlin - Dresden 

Side 5   Bordesholm Hamborg -  Schwerin 

Side 6  Harzen - Bremen 

Side 7   Bordesholm - Lüneborg Hede 

Side 8   Celle - Kassel Berleburg 

Side 9   Altes Land - Ostfriesland 

Side 10 Det Nordlige Bayern -  Mosel 

Side 11  Rüdesheim - Rhinen- / Moselområdet 

Side 12 Thüringer Wald - Rügen 

Side 13  Altenahr - Weserbergland 

Side 14 Bryggeritur til Baunatal - Bad Malente 

Side 15  Plau am See - Friedrichstadt  

Side 16 Spreewald - Polen / Stettin 

Side 17  Holland - Belgien 

Side 18  Østrig / Westendorf - Østrig / Hinterglimm 

Side 19  Kärnten / 3 Lande - Prag 

Side 20  Vestnorge - Sverige  

Side 21  Bornholm - Nordjylland 

Side 22 Nordsjælland - Djursland / Mols 

Side 23  De danske Øer - Sønderjylland 

Side 24  Sydfyn - Ærø 

Side 25 Juletur Lübeck - Juletur Mühbrook 

Side 26 Juletur Kiel - Hamborg - København 

Side 27 Juletur Bremen - Berlin - Schwerin 

Side 28 Bowlingture 

Side 29 Stavgangsture 

Side 30 1-dags ture 

Side 31 Rejsebestemmelser 

 et lille udvalg af vore rejser 

_____________________ 

Vi har mange andre gode tilbud, som vi kan tilbyde på 

forespørgsel.  

kort sagt - intet for stort eller for småt 

.. altid -  konkurrencedygtige priser 

Kvalitet og Service - vores garanti 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2730 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

Første bus Volvo 1953 

Senere Scania 1973 

Vores busser er i dag Neoplan cityliner 

Alle **** Stjernet 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVoNaXmaXNAhXjF5oKHVZFAT4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkwmosgaard.dk%2Fbuses%2Fscania%2Fbr85.htm&psig=AFQjCNHkSGCXcq8ZIQ2BgtoRvDNiEPFJrg&ust=1465913939477379
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Velkommen til  Faarup Rejser 

Vi vil med dette idékatalog tilbyde nogle af vores udvalgte rejsemål.  Skulle I have andre ønsker, laver vi gerne en specialtur til 

Jer.  Vi lægger meget stor vægt på  kvalitet og service og nogle konkurrencedygtige priser.  Det skal altid være behageligt at 

være på   rejse, så man føler sig tryg. Det er vigtigt for os, at turens indhold passer netop til jeres forening. Vores busser er alle 

4 stjernede, hvilket betyder ekstra god benplads og alle er naturligvis udstyret med toilet, køkken, kaffemaskine, Wi-Fi og køle-

skab. 

Alle vores chauffører er veluddannede med diverse beviser, og  altid opdateret med de nyeste kurser.  

På alle vores flerdags-ture er der mulighed for køb af kaffe, øl og vand er til rimelige priser. 

Vi sætter pris på, at vore gæster vil 

nyde turen fra start til slut. Vi har 4 

stjernede busser og god komfort.  

Vore hoteller er mange gange sær-

ligt udvalgte familiehoteller eller 

som minimum 3 eller 4 stjernet. Alle 

rejser er med diverse udflugter og 

halvpension. Det betyder  aftensmad 

på førstedagen, til og med morgen-

mad på sidste dag. Eventuelle entre-

er er ikke inkluderet i prisen. 

Sammen sætter vi prisen på turen, 

hvor I er med til at bestemme rej-

sens indhold, her tænkes på entreer, 

helpension samt eventuelt en aften 

med musik og dans. 

Vi har mange års erfaring med turist-

kørsel i såvel ind– som udland, og vi 

har derfor mange gode kontakter til 

bl.a. oplevelser, seværdigheder, virk-

somhedsbesøg og meget mere. 

Til Jeres næste grupperejse ses  her 

nogle ideer til nye spændende rejse-

mål til rimelige priser. Vi er altid pa-

rate til af give jer den bedste pris. 

Komfort 

Ring til os på 86 44 30 52 

Samarbejde 

 

 

Tilbud 
 

4 Dage Oktoberfest 
til Baunatal  

med halvpension,  udflugter, bryggeri-
besøg m/smagsprøver og  

rejseleder 

 

 

 

  Fra kun kr. 2.745,- 

2 Dage Juletur til  

Lübeck 

med halvpension og udflugter. Vi bor 

på centralt beliggende hotel. 

Fra kun kr. 1.425.- 

3 Dage Stavgangstur 

til Schlesvig-Holsten 

Med halvpension, alle udflugter, samt 

dansk rejseleder  

Fra kun kr. 1.995.- 

En aften 

Kl. 19 - 23 

Fri øl, vin og vand 
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BERLIN -  med kultur og historie                    5 dage fra kr. 3.725,- 

Dresden - perlen ved Elben             5 dage fra kr. 3.545,- 

 Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 4 overnatninger på eksempelvis 

 Hotel Sylter Hof  - Juli/Aug. 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Flere gode hoteller 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

En by med mange ansigter og en karakteristisk historie - det er Berlin. Et 

stort stykke af tysk historie, nutid og fremtid. Ingen anden by byder på dette 

væld af historiske- og kulturelle attraktioner og på moderne arkitektoniske  

perler som metropolen Berlin. Nyd denne store by for shopping, kunst og 

kultur, og tag en række nye indtryk med hjem. Vi bor centralt i Berlin med 

gode muligheder for indkøb. Hotellet ligger kun få minutters gang fra Gedäc-

niskirche og KaDeWe, et af de fineste varehuse i Berlin. En af dagene besø-

ger vi Hovedstaden i delstaten Brandenburg, Potsdam, en tur med mange 

spændende oplevelser, som slotte og historie fra DDR-tiden. Absolut en tur, 

vi kan anbefale. Og turen er med halvpension. 

 

Udlugter: Byrundtur, Rigsdagsbygningen, Brandenburger Tor, Checkpoint 

Charlie, Potsdamer-Plads, Charlottenburg, det Olympiske stadion, Potsdam 

med Slot Sanssouci, og den berømte udvekslingsbro for spioner: (Glienicke-

Brücke) 

Dresden - storby og hovedstad i delstaten Sachsen. Byen har en mangeårig 

historie som residens for Sachsens kurfyrster og konger. Den mest markan-

te er ” August den Stærke” . Dresden udviklede sig til en vigtig kulturby. De 

berømte bygningsværker er bl.a. Frauenkirche, Zwinger, Residenzschloss, 

og meget mere.  Byen med Elben i forgrunden var et yndet motiv for male-

re. I slutningen af 2. Verdenskrig blev flere bydele ødelagt. Bl.a. Frauen-

kirche, byens vartegn, blev jævnet med jorden, men er lige som flere andre 

bygningsværker blevet genopført i original stil. Dresden har fået tilnavnet 

Elbflorenz. Vi har på denne tur valgt at køre til det Sächsische Schweiz, Au-

gust den Stærkes sommerslot, og ikke mindst parken er en oplevelse. Vide-

re til klippepartiet Bastei, med sine særprægede klipper. 

Ekstra: På 5 dagsturen besøger vi Spreewald, med sejltur og frokost.  

 Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 4 overnatninger på eksempelvis 

 Best Western Hotel Quintessenz 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Flere gode hoteller 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

Udflugter: Byrundtur (til fods), Frauenkirche, Slotskirken, Semperoperaen, 

Zwinger, Sächsische Schweiz. Vinområdet omkring Meissen, samt Pfunds  

mejeri - Verdens flotteste. Dansk rejseleder på hele turen. 

 

Ekstra: , Sejltur til Pilnitz, Sächsische Schweiz, klippepartiet Bastei og König-

stein, Meissen porcelænsfabrik. 
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Hamborg  Bordesholm        4 dage fra kr. 2.625,- 

Schwerin                  4 dage fra kr. 2.695,- 

Schwerin ligger i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, hvor den er hoved-

stad. I hjertet af Schwerin ligger Alt-Stadt med flotte renoverede huse, mar-

kedspladsen og det gamle Rådhus, masser af forretninger, samt små hygge-

lige udskænkningssteder. Det betydningsfulde slot er absolut et besøg værd. 

Dronning Alexandrine, gift med Kong Cristian den 10. af Danmark, er opvok-

set på slottet. I dag er der museum på slottet med blandt andet en stor por-

celænsudstilling. Slottet er åbent for besøgende (entré).   I dag holder Parla-

mentet også til på Slottet. Vi starter med en lille byvandring i den gamle by-

del med mange historiske bindingsværkshuse og ikke mindst kirken er et 

besøg værd. Vi fortsætter ned til Slottet. Heldagstur til Wismar og Rostock, 

med god tid begge steder. Vi går en lille tur op på torvet og til markedsplad-

sen, Nordtysklands største,10.000 kvm. Vi forsætter til Rostock, igen med en 

lille gåtur i den gamle bydel. Derefter tid til Shopping. 

Udflugter: Wismar, Rostock, samt området omkring Schwerin 

Ekstra: Lokalmuseum på hotellet med snaps og fedtebrød, samt aften med 

musik og dans. 

Hamborgs historie begynder med opførelsen af borgen Hammaburg i star-

ten af 700-talet ved floden Elben og søen  Alster. Med 2.500 broer har Ham-

borg flere broer end både Amsterdam og Venedig tilsammen. Hamborg er 

Tysklands anden største by med ca. 1,8 mill indbyggere. Byen er stolt af 

deres havn, som har forbindelse til hele verden via Elben, som forbinder den 

ca. 100 km lange flodvej til Nordsøen. Byen er også kendt for sine teatre, 

musicals, og ikke mindst den berømte Reeperbahn, byens største forlystel-

seskvarter. På vores byrundtur kommer vi til nogle af de største seværdighe-

der, i Hamborg, som Alster, Michaelis kirken, St. Nikolaikirken, og en tur 

gennem Reeperbahn og Sct. Paulikvarteret, hvor The Beatles fik deres gen-

nembrud. 

Udflugter: Byrundtur med bus  

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 3 overnatninger 

 Hotel Carstens Bordesholm 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt Hotel med gæstehus 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta € 

 Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 3 overnatninger 

 Trend Hotel Banzkow 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt Hotel ***Superior 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  
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Harzen               4/5 dage fra kr. 2.525,- 

Bremen             4 dage fra kr. 2.725,- 

 

Bremen (Freie Hansestadt Bremen) en af de tre selvstændige bystater i 

Tyskland. Centrum af Bremen byder på mange interessante oplevelser: Den 

smalle Böttscher Strasse, klokkespillet, det gamle Rådhus fra 15-

hundredetallet, Roland, Markedspladsen, Bremerstadt-Musikanterne, 

Liebfraukirken og ikke mindst den gamle bydel Schnoor.  Her oplever man 

ægte idyl, små gader med unikke forretninger og et hav af udskænknings-

steder. Her tager vi virkelig en rejse tilbage i tiden. Et af højde punkterne på 

denne tur er vores udflugt til Bremerhafen, som ligger ca. 75 km. nord for 

Bremen. Bremerhafen blev, på grund af Bremens beliggenhed, grundlagt 

som havneby. Bremerhafen byder på mange nye kulturelle højdepunkter, 

som f.eks. tyske Udvandrer Museum hvor man kan opleve de ca. 7 mill. 

menneskers tur til det store Amerika. Museet blev udnævnt til Europas bed-

ste i 2007 og er en spændende oplevelse at besøge. 

Udflugter: Bremen, Bremerhafen 

Ekstra: Udvandrer Museum, besøg på Mercedesfabrikken, bryggeribesøg, 

sejltur på Weser. Aften med musik og dans 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 3 eller 4 overnatninger i Harzen 

 Eskempel: 

 Hotel Achtermann Braunlage 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Flere gode hoteller 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

 
Harzen - de  højeste bjerge i Nordtyskland, ikke mindre end 3 delstater har 

andel i området. Efter anden Verdenskrig gik grænsen gennem Harzen i om-

rådet omkring ved Bloksbjerg, med sine 1.142 m over havet, det højeste 

punkt. Vi besøger byerne Wernigerode, med slottet, Hahnenklee, med stav-

kirken, Oker Stausee.  Goslar, før kendt som ”hovedstaden” i Harzen, med 

sine smukke gamle bindingsværkshuse. Gode udflugter, med mange ople-

velser, f.eks. Bjergværksmuseet, grænseovergangsmuseet, Hexedanse 

pladsen i Thale, med en fantastisk udsigt og ikke mindst vores besøg i 

Wernigerode. I dag, en meget flot by, med rådhuset, slottet, og mange 

spændende forretninger.  

Udflugter: Goslar, Wernigerode, Claushal-Zellerfeld, St. Andreasberg, Hek-

sedansepladsen samt besøg ved grænseovergangen til det tidligere DDR. 

Ekstra: Tog tur til Slottet i Wernigerode, grænsemuseet, mine museet i 

Clausthal - Zellerfeld, ved 5-dages tur evt. togtur til Brocken (Bloksbjerg) 

 Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 3 overnatninger på eksempelvis 

 Grasberger Hof Grasberg 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Flere gode hoteller 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  
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Bordesholm en tur på kryds og tværs af Schleswig-Holstein   4 dage fra kr. 2.625,- 

Lüneborg Hede  Nyhed         4 dage fra kr. 2.995,- 

Bordesholm ligger mellem Kiel og Neumünster, som er et godt udgangs-

punkt for vores udflugter. På denne tur besøger vi det Holstenske Schweiz. 

Bad Malente, Plön, videre østpå mod Lübeck.  Hansestaden Lübeck er med 

sine ca. 220 .000 indbyggere  den næststørste by  i Schlesvig–Holstein. Lü-

beck er mest kendt for sin marcipan. Byen er placeret ved floden Trave. 

Den gamle del af byen ligger på en ø, omgivet af floden.  Byen har en hav-

neby, Travemünde som ligger cirka 15 kilometer nordøst for den gamle del 

af byen. Indtil 1989, var grænsen til DDR, ganske få kilometer væk. Vi besø-

ger Kiel, hovedstaden i Schlesvig-Holstein, Neumünster, Rendsburg med 

Kielerkanalen. Erckernförde, fiskerbyen ved Østersøen, Schleswig domkirke, 

samt Kappeln, Friedrichstadt, hollænder byen med sine kanaler, og Husum 

med tidevandet. En spændende tur, med mange oplevelser 

Udflugter: Kiel, Holstenske Schweiz, Lübeck, Rendsburg, Hüttener Berge 

Ekstra: Bryggeribesøg, aften med musik og dans 

Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 3 overnatninger 

 Hotel Carstens Bordesholm 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel med gæstehus 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 3 overnatninger 

 Hotel Herrenbrücke 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel ****Stjernet 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

Et besøg på Lüneburger Heide rummer mange dejlige oplevelser med både 

natur , kultur og historie. Den perfekte tur for socialt samvær med masser af 

hygge og hjemmelavet mad. Hestevognstur på heden og flere overraskelser.  

Med residensbyen Celle med 450 fredede bindingsværkshuse og Celle Slot 

med Carolina Mathilde som omdrejningspunkt, er der lagt op til en ferie på 5 

dage med mange gode oplevelser uden stress og jag. Her er der en aften 

med musik og dans og måske et spil kegler. 

Denne tur kan varieres efter ønske om sejlads på floden Aller og besøg i Hil-

desheim. 

Forhør nærmere om valgmulighederne. 

 

Udflugter: Hestevognstur, Celle 

Eskstra: Sejltur på Floden Aller, Weltvogelpark Walsrode, Lüneborg Saltmu-

seum, entré til slottet i Celle 

Stort program 
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Celle             4 dage fra kr. 3.025,- 

Kassel Berleburg          5 dage fra kr. 3.045,- 

 Inkluderet i prisen 

   4 stjernet bus 

 3 overnatninger 

 Tryp Hotel Celle 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel *** Superior 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta € 

 Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 4 overnatninger  

 Hotel Stadt Baunatal 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt Hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

Celle er en by med cirka 71.000 indbyggere og er hovedbyen i Landkreis 

Celle i delstaten Niedersachsen. Byen ligger ved floden Aller, der løber ud i 

Weserfloden. Bykernen er næsten delt lige over, så slottet og parken fylder 

omtrent den vestlige halvdel af byen, og den østlige halvdel er overladt til 

byens huse. Omkring 450 velbevarede bindingsværkshuse skaber en hyg-

gelig stemning. På slottet i Celle levede Dronning Caroline Mathilde sine 

sidste leveår. Hendes sarkofag står i bykirken lige ved siden af slottet. Par-

ken og byen er virkelig et besøg værd. 

Udflugter: Mindeparken i Bergen-Belsen, den hyggelige landsby Müden og 

museet for luftbroen til Berlin 

Ekstra: Hestevognstur på heden med frokost og rundvisning på Celle Slot, 

sejltur på floden Aller, entré Lüftbrücke, Museum Fassberg 

Kassel i Midttyskland, giver os mulighed at tilbyde jer en tur med mange 

oplevelser, en tur ad snoede veje til Ederstausee, og den gigantiske dæm-

ning. Videre gennem skove og mindre bjerge til Bad Berleburg, hvor prin-

sesse Bennedikte bor på slottet. Her er der mulighed for rundvisning. Endvi-

dere kører vi til Hannoversch Münden, en fantastisk smuk by i Veradalen, 

her ser vi stedet hvor Fulda og Vera floderne flyder sammen, og fortsætter 

som Weser floden. Tilbage over Kassel, til Wilhelmshöhe, og Herkules. Tur 

til Fulda går igennem et helt unikt landskab med pause i Alsfeld, en flot 

gammel by med smukke bindingsværkshuse. Videre til Fulda, som var en af 

de første kristne byer i Tyskland. Her ser ser bl.a. den flotte barokke dom-

kirke.  

Udflugter:  Ederstausee, Bad Berleburg, Hannoversch Münden, Wilhelms-

höhe, Alsfeld, og Fulda. 

Ekstra: Slottet i Berleburg med rundvisning, Frokost i Bad Berleburg,  besøg 

i saltminerne Merkers, aften med musik og dans. 
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Altes Land              3/4 dage fra kr. 2.195,- 

Ostfriesland           4 dage fra kr. 3.275,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2/3 overnat. Hotel Ramada 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt Hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

 

 Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 3 overnatninger 

 Hotel Voss Westerstede **** 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt Hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

Ostfriesland og Emsland støder op til Holland, et fantastisk område, som er 

tyskernes mest populære ferieområde. I den del af Tyskland er der land-

brug på de frugtbare marskjorde længst mod nord. For haveelskere er dette 

område  absolut et besøg værd. Med det blotte øje opdager man, at Ostfri-

eslands sure mosejord giver rhododendron og azalea de bedste betingel-

ser. Sjældent ser man så mange, så store og rigt blomstrende private haver 

som her. Besøget på Meyer skibsværket er  et af højdepunkterne på denne 

tur. Her bygges nogle af verdens største krydstogtskibe. Vi får en spænden-

de guidet rundvisning på fabrikken. Vores hotel ligger centralt i centrum af 

Westerstede, med mulighed for at gå på indkøb i nogle af byens forretnin-

ger. Hotellet  har et indendørs swimmingpool. Husk badetøjet ! 

Udflugter:  Nordlige Friesland, Bad Zwischennahn, Papenburg  

Ekstra: Meyerværftet, aften med musik og dans 

 

Altes Land ligger lige syd for Elben og vest for Hamborg. Vi kommer forbi 

Airbus fabrikken, som bl.a. laver nogle af verdens største fragt- og passager-

fly. Altes Land er det største frugtavlsområde i Tyskland. Området er helt 

domineret af frugtmarker og plantager; over 170 kvadratkilometer. Vi besø-

ger området på en af vores udflugter. Stade var i middelalderen en Hanse-

stad med en beliggenhed, der var ideel for datidens købmænd. Svenskerne 

erobrede Stade under Trediveårskrigen, og gjorde Stade til fæstningsby. En 

spændende by med sine smalle- og snoede gader. Der bliver god tid til at 

udforske byen, og høre lidt om byens historie gennem mange hundrede år.  

Den gamle bydel er stadig omgivet af voldgrave. 

Udflugter: Altes land 

Ekstra: Rundvisning med Æble-expressen, aften med musik og dans 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/celebrity-silhouette-us-luxusliner-feiert-tauffest-in-hamburg-fotostrecke-70579-2.html
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Det Nordlige Bayern stort og spændende program inklusiv  5 dage fra kr. 3.595,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 4 overnatninger  

 Hotel Storch ***Superior 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

Mosel               5/6 dage fra kr. 3.625,- 

 Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 4/5 overn. Hotel Heil i Lösnich 

 Halvpension 

 Udflugter 

  Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

 

Den nordlige del af Bayern byder på en lang række af oplevelser. På denne 

tur besøger vi en lang række spændende byer, som eksempelvis Bamberg. 

Bamberg er en ældgammel by og næsten uberørt ligger denne universitets– 

og domkirkeby med sine 2300 fredede bygninger. Byen er delt op i to. Den 

barokke del omkring rådhuset ligger ned til floden Regnitz, der flyder gen-

nem byen. Vi skal på tur til de frankiske vinmarker med  besøg hos en vin-

bonde. Her får vi frokost, ligesom vi får en  sejltur på Mainfloden, oplever et 

bryggeribesøg, en aften med vinsmagning på hotellet, samt en aften med 

musik og dans. En  oplevelsesrig tur. 

 

Udflugter: Bamberg, Sejltur på Main-floden, Vinbondebesøg med frokost og 

vinsmagning, Kejserbyen Fochstein, Pottenstein, og klippebyen Tüchersfeld 

 

Ekstra: Ingen 

Moselfloden med sine 545 km. snor sig gennem et utrolig flot landskab med 

vinbjerge, små idylliske byer og gamle borge. Ved Mosel (Weinstrasse) kan 

man nyde de stejle skråninger med op til 70 procent stigning. Ved Mosel 

dyrker man for det meste vinsorten Riesling, en dejlig, smagfuld og fyldig 

druesort. Tur til Cochem, Bernkastel-Kues, vel nok en af de smukkeste byer 

ved Mosel, torvet med sine mange bindingsværkhuse og udskænkningsste-

der. Sejltur på Mosel, samt et besøg i Tysklands ældste by Trier, som går 

helt tilbage til romertiden, mange år før Kristi fødsel. På denne tur, skal vi bo 

på et dejligt hotel. 

 

Udflugter: Cochem, Sejltur på Mosel, Bernkastel-Kues, heldags udflugt til 

Trier. 

 

Ekstra: Vinmuseet med vinsmagning, aften med dans og musik. 
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Rhinen/Moselområdet  Nyhed     5 dage fra kr. 3.295,- 

Rüdesheim           5 dage fra kr. 3.395,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 4 overnatninger 

 Hotel Weiland i Lahnstein 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 4 overnatninger 

 Hotel Rüdesheimer Hof 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt Hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

Rüdesheim am Rhein er kendt for sine middelalderlige borge, sit smukke 

landskab, og de solbeskinnede vinmarker. Drosselgasse er kendt hele ver-

den rundt, her er musik fra sen formiddag til midnat. Den idylliske by Rüde-

sheim er med sine maleriske smalle gader og hyggelige udskænkningsste-

der absolut et besøg værd. Måske frister en Rüdesheimer kaffe, som er om-

rådes specialitet værd at prøve. Heldagsudflugt langs Rhinen til Loreley, 

Koblenz og Deutsches Eck, stedet hvor Mosel og Rhinen løber sammen. Vi 

fortsætter langs Mosel til Cochem, med pause inden vi kører over Hunsrück

-bjergene tilbage til Bingen og Rüdesheim efter en oplevelsesrig dag med 

god af tid på egen hånd. 

Udflugter: Tur langs med Rhinen, Loreley, heldagstur til Mosel, hjemtur over 

Hunhsrück-bjergene til Bingen 

Ekstra: Sejltur på Rhinen, svævebanetur, Vinsmagning, Sigfrieds mekaniske 

musikkabinet, frokost i Cochem 

Denne tur tager jer på en anderledes oplevelse omkrig Rhinen og Mosel, 

som byder på nogle af Tysklands smukkeste landskaber. 

Vi bor i den hyggelige by Lahnstein og tager på udflugter til Koblenz, 

Cochem og Rüdesheim. Et besøg i en vinkælder med smagsprøver på nog-

le af egnens bedste vine. Også besøg på en af de bedst bevarede borge 

’Marksburg’ med rundvisning på dansk er med.  

God tid til hygge og samvær med god mad. 

 

Udflugter: Byrundtur i Lahnstein og besøg i Marksburg, udflugt til Koblenz 

med Deutches Eck, besøg og smagsprøve hos vinbonde, udflugt til Rüde-

sheim 

 

Ekstra: Frokost i Cochem og i Rüdesheim 
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Thüringer Wald          5 dage fra kr. 3.245,- 

Rügen             5 dage fra kr. 3.875,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 4 overnatninger 

 Hotel Tanne Ilmenau 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt Familie Hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta €  

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 4/5 overnatninger 

 Rügen Hotel Sassnitz 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt 4 stjernet hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta €  

Rügen er Tyskland største Ø, som indtil 1989 var delvis lukket land for den 

vestlige verden. Oplev denne dejlige ø, som byder på en enestående natur. 

Her er alt: stejle kridtklinter, mange små vige og fjorde. Vi udforsker øen på 

kryds og tværs. Vi besøger øen fra nord til syd og fra øst til vest. Hitlers store 

hotel-kompleks med plads til over 20.000 mennesker. Byggeriet blev aldrig 

færdigt, men står i dag som et minde om den forgangne tid. Vi besøger flere 

af Østersøkystens badebyer, som ligger som perler på en snor. Den hvide 

by Puttbus med stjernepladsen. Mod nord Kap Arkona. Tur til den Gamle 

Hansestad Stralsund, med byvandring og shopping-mulighed. En by med 

mange spændende gamle bygninger. 

Udflugter: Den nordvestlige del af øen, tur langs østkysten, til Pora – Hitlers 

drømme-paradis, Puttbus, og Stralsund. 

Ekstra: Jagtslottet, Traktortog, sejltur langs klinterne 

Thüringer Wald ligger ved grænsen mellem Thüringen og Bayern. Området 

består af forholdsvis lave bjerge - højeste punkt 982 m. Thüringer Wald by-

der på skønne naturområder, søer, slotte, og ikke mindst delstadtens hoved-

stad Erfurt. Vi besøger Domkirken og derefter er der mulighed for en lille 

byvandring gennem den smukke gamle by. Tur til Rudolstadt, med et besøg 

i et af porcelænshusene, videre til den verdenskendte Feengrotte. Neuhaus 

am Rennweg er stedet, hvor man har opfundet glaspynt til juletræet. Tur til 

naturparken Hainich, hvor vi skal opleve ”trætop vandring” i ca. 40 meters 

højde. En spændende tur.   

Udflugter: Erfurt, Rudolstadt, Eisenach, og Naturparken 

Ekstra: Porcelænsfabrik, Feengrotten, Hainich, og Glaspuster 
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Altenahr            5 dage fra kr. 3.095,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 4 overnatninger  

 Hotel zum Weissen Kreuz 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta €  

 Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 3 overnatninger 

 Hotel Malkasten 

 Halvpension 

 Udflugter 

 3 stjernet hotel 

 Happy Hour i Hotel bar kl. 18-19.00 

 Dansk rejseleder 

 Valuta €  

Arhdalen er Europas nordligste vinområde. Byen Altenahr ligger 

smukt, midt i Ahrdalen, en sidedal til Rhinen og med en masse vin-

marker. Det unikke klima her giver druerne de optimale betingelser. 

Et naturligt landskab med takkede klipper, skove og floden snor sig 

smukt gennem dalen med de skrånende vinbjerge på begge sider. 

Stedet her giver god mulighed for at lave udflugt til Rhinen og Mosel. 

På en af dagene laver vi en heldags udflugt til Cochem, og en anden 

dag kører vi til Köln, hvor vi bl.a. ser den flotte domkirke.  

Udflugter: Cochem, Bonn, og Köln 

Ekstra: Sejltur på Mosel, vinsmagning, dans og musik 

Weserbergland - her skal vi på en rigtig eventyrrejse langs floden Weser. 

Brødrene Grimm skrev sine eventyr her. En spændende og afvekslende rej-

se venter dig i det romantiske bjerglandskab: Weserbergland i den sydlige 

del af Niedersachsen. Bløde bakker, pragtfulde slotte, hyggelige bindings-

værkshuse og idyllisk flodlandskab præger dette charmerende område, lige-

som  regionen er præget af det romantiske landskab. Smukke historiske bin-

dingsværksbyer, som Hameln, Detmold eller Höxter ligger som perler på en 

snor langs vejen, hvor imponerende borge og slotte, i stil med Weserrenæs-

sance, lægger op til en oplevelsesrig  tur. En af dagene skal vi til Bad Pyr-

mont, som er kendt for sit skønne klima, med masser af eksotiske planter i 

den flotte park. Externstein med sit ganske specielle landskab, hvor vi ople-

ver de omkring 40 fritstående klipper, som skaber et fantastisk naturkunst-

værk. Rottefænger byen Hameln er også et af udflugtsmålene. 

Udflugter : Bad Pyrmont, Externstein, Hermannsmonumentet, og Hameln 

Ekstra : Diverse entreer 

Weserbergland          4 dage fra kr. 2.545,- 
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Oktoberfest til Baunatal  Nyhed   4 dage fra kr. 2.745,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 3 overnatninger  

 Hotel Stadt Baunatal 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt Hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta €  

 Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 2 overnatninger 

 Seehotel Diekseepark 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta €  

Oplevelsesrig tur t il Baunatal med masser af hygge, bryggeribe-

søg, danseaften med alt inklusiv: drikkevarer (øl, vin, vand), en 

aften med rigtig bayersk stemning. Bryggeribesøget er med rund-

visning, smagsprøver samt middag på bryggeriet. Hyggeaften i 

hotellets bar i kælderen ”Den gamle Smedie”, mulighed for at 

spille kegler. Indkøbstur t i l Kassel samt besøg ved Wilhelmshöhe. 

En af udflugterne går også til den hyggelige by Fritzlar, hvor vi 

skal på gåtur i den gamle bydel ”Altstadt”. På denne tur besøger  

vi også Ederstausee, som er Tysklands 3. største dæmning.  

Udflugter: Fritzlar, Ederstausee, Kassel, Bryggeriet Hütt samt Wilhelmshöhe. 

En spændende og oplevelsesrig tur til det Holstenske Schweiz, en virkelig 

dejlig natur– og kulturoplevelse. Masser af søer, vandrerstier og rig mulighed 

for hygge og afslapning. Udflugt til Lübeck, som er en virkelig smuk gammel 

by med masser af historie. Besøg på et skinkerøgeri nær Lübeck. Smuk 2 

timers sejltur på Plöner See. Vi skal også ”sejle” med Svævefærgen over 

Kielerkanalen, og vi kommer på en lille rundtur i Kiel. På vejen hjem skal vi 

ind forbi et lille landbryggeri, hvor vi lærer om øllets fremstilling. Vi får selv-

følgelig nogle smagsprøver sammen med tilhørende håndmadder. Denne tur 

er virkelig en tur for livsnydere. 

Udflugter: Kiel, sejltur på Plöner See, besøg i skinkerøgeri samt tur til Lü-

beck og besøg samt frokost ved landbryggeri. 

Ekstra: Besøg i Garnisionskirken i Rendsborg og pladsen foran med sin egen 

specielle historie om Tordenskjolds Soldater. 

 

Bad Malente     Nyhed      3/4 dage fra kr. 2.195,- 
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Plau am See  Nyhed      4 dage fra kr. 3.245,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 3 overnatninger  

 Parkhotel Klüschenberg 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt Hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta €  

 Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 2 overnatninger 

 Ringhotel Aquarium 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta €  

Denne tur går til det naturskønne område omkring Mecklenburgische Seen-

platte, og det har Tysklands største system af søer og kanaler, som forbinder 

de over 1.000 søer med Elben. Vi bor i byen Plau am See, som er en male-

risk middelalderby fra 1200-tallet med smukke bindingsværkshuse og bro-

stensbelagte gader. På turen kommer vi bl.a. forbi Güstrow, som er en af 

Tysklands smukkeste renæssancebyer. Vi kommer på en skøn sejltur på 

Plauer See, som er Meckelburg-Vorpommerns 3. største sø. Og vi kommer 

ud til Müritz Nationalpark, hvor vi ser Müritz See, som er Tysklands næst-

største sø, og derfor kaldes den ”det lille hav”. Vi skal også besøge Ludwigs-

lust. 

Udflugter: Sejltur på Plauer See, Müritz Nationalpark og Ludwigslust. 

Ekstra: Besøg i Bryghuset Lübzer 

På denne tur skal vi opleve nogle af Nordtysklands natur- og kulturperler. 

Indkvarteringen sker direkte i centrum af byen Friederichstadt, på byens 

bedste hotel. Vi kommer til Slesvig, med Domkirken, det lille fiskersamfund, 

Holmen, Dannevirke og videre til Rendsborg, tidligere grænseby mellem 

Tyskland og Danmark. Herfra kører vi igennem Bergenhusen, storkebyen, 

og sidste på eftermiddagen ankommer vi til vort hotel i Friedrichstadt. Den 

næste dag besøger vi Helgoland, øen i ”to etager”, Unternland og Überland-

land, et toldfrit område i Nordsøen med mange forretninger, og små hyggeli-

ge spisesteder og en spændende og unik natur. Til aften er vi tilbage på vort 

hotel, efter en oplevelsesrig dag. På 3. dag besøger vi Vadehavet, med byen 

Husum, og kommer igennem den spændende Sönke Nissen´s Koog, og vi 

hører historien om den rige friser, Sönke Nissen, der tjente en formue på 

sine diamantminer i Afrika. Vi følger derefter vadehavskysten mod nord, og 

midt på dagen kommer vi igen til Danmark. En virkelig flot og spænde tur 

med masser af historisk indhold i en egn, hvor vi som danskere ikke kommer 

så ofte. 

Udflugter: Slesvig Domkirke, Rendsburg, Helgoland og Husum 

Friedrichstadt   Nyhed        3/4 dage fra kr. 2.725,- 
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Spreewald   Nyhed               5 dage fra kr. 3.595,- 

Polen Stettin           4 dage fra kr. 2.975,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 4 overnatninger 

 Radison ****stjernet hotel   

 Halvpension 

 Udflugter 

 Gode hoteller 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta Zloty 

 Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 4 overnatninger 

 Sorat Hotel Cottbus 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel  

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta € 

Spreewald er et stykke uspoleret naturområde, som har sin helt egen idyl, 

over 100 floder fordeler sig i et kæmpe delta. Her findes der mange storke 

og andre fuglearter, som vi sjældent ser i Danmark. Området er kendt for 

sine Spreewald-agurker og Spreewalder-snaps. Vores hotel ligger i Cottbus, 

kun få 100 meter fra den gamle bydel, som om dagen sprudler af liv, og om 

aftenen af hygge og charme. Vi bor på et dejligt 4 stjernet hotel. Turen by-

der på spændende udflugter, bl.a. til Lübbenau, hvor al transport foregår 

med områdets specielle pramme (Kahn, en slags gondol), og udflugt til Gör-

litz, som grænser op til Polen. 

 

Udflugter: Byrundtur i Cottbus med besøg i Menneskerettighedsmuseet, 

udflugt til Lübbenau, udflugt til Görlitz og Forst Rosenpark 

Ekstra: Frokost i Lübbenau, besøg på wihisky-destilleri 

Stettin er hovedstaden i regionen Vestpommern. Stettin er blevet centrum 

for handel, industri, uddannelse og kultur. Den gamle bydel har i den grad  

ændret sig til et rigtig interessant sted med smukke huse og spændende 

arkitektur. Stettin er et sandt paradis for dem, der holder af at gå. Byen har 

ca. 20 procent udlagt som parker eller  grønne områder. Floden Oder løber 

direkte forbi byen og derfor kan det anbefales en sejltur på floden. Vi laver 

en byrundtur dels til fods, dels med bussen. Senere kører vi til det største 

marked (Manhatten) i Stettin, hvor der kan købes alt for små penge. Udflugt 

til Stargard, 3. største by i Vorpommern, ca. 70.000 indbyggere . Vi ser en af 

Europas største murstenskirker, Mariakirken, fra det 15. århundrede og re-

næssance-rådhuset fra 15 -16 århundrede– tallet. Vi anbefaler det meste af 

dagen til at gå på egen hånd og til at gå på opdagelse i byen. Mange spæn-

dende butikker, cafeer, og udendørs servering. 

Udflugter: Til Stargard 

Ekstra: Sejltur på Oder 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fexp.cdn-hotels.com%2Fhotels%2F2000000%2F1770000%2F1768500%2F1768449%2F1768449_146_z.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fda.hotels.com%2Fho269614%2Fhotel-focus-szczecin-stettin-polen%2F&docid=diZu7bGQQJfozM&tbnid=
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Holland           5 dage fra kr. 3.825,- 

Belgien   Nyhed        7 dage fra kr. 5.645,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 4 overnatninger  

 Fletcher Badhotel Callandtsoog 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta € 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 4 overnatninger. 2 i Tyskland 

 Best Western Hotel Country House 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta € 

Holland er et uendeligt fladt land helt ud til horisonten. Blomstrende marker, 

vindmøller, kanaler og diger præger landskabet. Hvert år i perioden sidst i 

marts til midt i maj kommer der tusindvis af turister for at opleve denne 

blomsterpragt, som kun findes netop her. Vi besøger bl.a. den 32 hektar 

store blomsterpark, Keukenhof, hvor vi ser tulipaner, liljer, hyacinter, stau-

der, okideer m.m. i et sandt farveflor. En af dagene besøger vi Hollands ho-

vedstad Amsterdam. Vi ser nogle af byens seværdigheder, som bl.a. konge-

slottet, museet Dampladsen med Frihedsstøtten, og slutter af med en sejltur 

på kanalerne. Vi besøger også Enkhuizen frilandsmuseum. Her oplever vi 

Holland gennem tiderne, med vindmøller og alt inden for landbrug og fiskeri.  

På stedet er der flere forretninger med specialiteter, som f. eks. ost, holland-

ske træsko og meget mere. 

Ekstra: Entré til Keukenhof, entré Enkhuizen, sejltur på kanalerne i Amster-

dam 

Bruxelles kaldes for Europas hovedstad og huser både EU-parlamentet og 

NATOs hovedkvarter.  Vi skal på denne meget spændende tur til Belgien bo 

inde i Bruxelles. Vi skal bl.a. besøge Atomium, som er en 102 meter høj stål-

konstruktion, som blev bygget som blikfang for Verdensudstillingen i 1958. 

Da Begien er kendt for både sine øl og sin chokolade, er det helt naturligt, at 

vi skal besøge et kendt bryggeri samt en chokoladefabrik. Og selvfølgelig 

kan vi ikke bo i Bruxelles uden også at besøge Europa-Parlamentet. Vi kan 

også arrangere udflugter til byerne Gent og Brügge, dog skal det bemær-

kes, at man her ikke kan parkere centralt i byerne, så der skal spadseres  

den del på disse udflugter. 

 

Udflugter: Atomium, Skibselevator, bryggeri, chokoladefabrik, Waterloo og 

Europaparlementet 

Ekstra: Sejltur i Brügge 
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Østrig Westendorf         8 dage fra kr. 5.345,- 

Østrig Hinterglemm    Joker kort       7/8 dage fra kr. 4.795,- 

Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 5 overnatninger, 2 i Tyskland 

 Hotel Briem Westendorf 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt Familiehotel  

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 4 overnatninger, 2 i Tyskland 

 Hotel Gungau Hinterglemm 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt Familiehotel med Balkon 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

Westendorf er en rigtig tyrolerby med masser af charme og atmosfære, ty-

pisk for det, vi forstår ved Østrig. Masser af blomster og træudskæringer, 

som præger husene. En by der omgives af bjerge helt op til 2000 meters 

højde. Vores dejlige værtinde sørger for god betjening, god mad, en grill 

aften med dans og musik. Gode udflugter til b.la. Jakobkreuz, som er et  

udsigtspunkt, Grossglockner, Østrigs højste bjerg på 3.798 meter. Begge 

ture er med en fantastisk panoramaoplevelse. Krimmler vandfaldene, over 

Gerlospasset, til Zell am Ziller. Og videre gennem Ziller-dalen til Westendorf. 

Øvrige udflugter til Innsbruck, med det gyldne tag. Rattenberg, en by med 

mange glasbutikker, og glassliberier, samt masser af souvenirbutikker. 

Rejselederen vil arrangere en tur med hestevogn, i omegnen af Westendorf, 

samt en Tyroleraften hvis det er muligt. Ekstra pris, oplyses på stedet. 

Saalbach-Hinterglemm ligger for enden af Glemmdalen, omgivet af Pinzgau-

er-bjergene i et fantastisk smukt naturlandskab. Det dejlige og hyggelige 

familiedrevet Hotel Gungau byder på rigtig østrisk stemning. Hotellet har 

balkoner og flotte værelser og en dejlig restaurant. Hver aften  med 3-retters 

menu, med gratis drikkevarer fra 18.00 til 20.30. Grillaften på almen, hvis 

vejret tillader det . En aften med kaffe og kage. Udflugt til Grossglockner, 

Krimmler vandfaldet, over Gerlospasset til Zell am Ziller, fantastisk pano-

ramatur. Heldagsudflugt til Berchtesgarden, Königsee, med udsigt til Hitlers 

sommerhus ”Ørnereden”. Denne tur til Hinterglemm, er en af vore gæsters 

store favoritter. 

Jokerkort - betyder gratis adgang til, svævebanen, lokalbus til Zell am See, 

og fri afbenyttelse af byens friluftsbad 

Udflugter: Grossglockner, Østrigs højste bjerg 3.798 meter høj, Krimmle-

vandfaldet over Gerlos-passet til Zillertal, Zell am See. 

Ekstra: Entre sejltur på Zell am See, en aften med musik og dans 
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Prag             6 dage fra kr. 4.125,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 3 overnatninger. 2 i Tyskland 

 Hotel Beranek Prag 2 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt 3 stjernet hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta CZK  

Den gyldne by ved Moldau-floden med sine over 1000 årige historie er en af 

de smukkeste byer i verden. Byen er som en levende lærebog af arkitektur 

med utallige monumenter, et sted fuld af musik, romantik og nostalgi - og 

alligevel en moderne, pulserende storby. Vi bor i den centrale del af Prag, 

ikke langt fra Wenzelpladsen. Et af de helt store udflugtsmål, er den store 

Vitus Katedral, som ligger på borg-området, højt hævet over byen, med et 

fantastisk panoramablik over det meste af Prag. Ingen har været i Prag uden 

et besøg på Karlsbroen fra 1357 og med sin 520 meter, spænder hen over 

floden Moldau, et af turens højdepunkter. Den gamle bydel, med det Astro-

nomiske ur, og en helt ubeskrivelig stemning skal også besøges. Vi kan og-

så opleve en aften i Folkets Hus, med spisning og underholdning. Fountai-

nen, sejltur på Moldau og meget mere. Tur til Karlstein, i omegnen af Prag, 

eventuelt med et besøg på et glasværk. 

Udflugter: Byrundtur bus/til fods, Karlstein,  

Entreer: Vitus katadralen, sejltur på Moldau, Fountainen, Folkets Hus, og 

Glasværket 

På denne spændende tur har vi udgangspunkt lige på grænsen mellem tre 

lande: Østrig, Slovenien og Italien. Vi skal besøge alle tre. Vi er på tur rundt 

om Wörhtersee og besøger ”Maria Wörth-kirken”, Klagenfurt og den gamle 

romerske by S. Veit a.d. Glan. Næste oplevelse er en lille del af Slovenien i 

Kraine med besøg i kærlighedsbyen Ljubliana og måske en verdensberømt 

kage i Bled? Dagen til Italien byder på den kulinariske oplevelse i S. Daniele, 

regionens skinkeby nummer 1! Her får vi serveret lufttørret skinke og par-

mesanost samt lokal vin ad libitum i autentiske omgivelser. Først skal vi be-

søge en lille landsby Venzone,’lavendelbyen’, som er genopført efter et stort 

jordskælv i 1976. På hjemvejen til vores hotel besøger vi et af Italiens bedste 

lædermarkeder i Tarvisio. Her er et godt krejlergen en fordel! Vi bor i Villach 

og kan tilbyde en byvandring og en 2-timers sejltur på floden Drau.  

Udflugter: Wörthersee rundt, Slovenien, Italien, byrundtur i Villach 

Ekstra: Frokoster, byrundtur i Villach, sejltur på Drau. 

Kärnten - 3 lande  Nyhed                       8 dage fra kr. 5.675,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 5 overnatninger. 2 i Tyskland 

 Hotel Kasino 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt 4 stjernet hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta €  

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.slovakiet.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FOm-slovakiet.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.slovakiet.com%2Fom-slovakiet%2F&docid=iOLBl4LD08cZcM&tbnid=4_yC-lxQvz-DaM%3A&w=1000&h=500&bih=710&biw=1536&ved=0ahUKEw
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.slovakiet.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FOm-slovakiet.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.slovakiet.com%2Fom-slovakiet%2F&docid=iOLBl4LD08cZcM&tbnid=4_yC-lxQvz-DaM%3A&w=1000&h=500&bih=710&biw=1536&ved=0ahUKEw
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Vestnorge   Nyhed       6 dage fra kr. 5.895,- 

Sverige  Olofstrøm         5 dage fra kr. 3.895,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 5 overnatninger  

 3 gode hoteller i Norge 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Gode hoteller 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta NKR. 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 First hotel Olofstrøm 

 4 overnatninger  

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta SKR. 

På denne fantastiske tur til Vestnorge besøger vi nogle af de smukkeste ste-

der i Norge. Der vil også blive et besøg i Norges hovedstad - Oslo. Vi bor 3 

af nætterne i Geilo, på et skønt hotel, hvor der bl.a. er indendørs svømme-

bad. Vi kommer over Norges største højfjeldsområde - og ser Norges høje-

ste vandfald - Låtefossen. Og vi skal på en ubeskrivelig smuk tur langs 

Hardangerfjorden. Vi skal en tur med Bergens Banen, hvor vi stiger på i 

Geilo og kører til Myrdal, hvor vi skifter tog og kører videre til Flåm. Togturen 

kører os igennem Norges vildeste og mest storslåede landskaber, hvor der 

flere steder hverken er veje eller stier. Den sidste overnatning har vi i Oslo, 

hvor vi selvfølgelig også kommer på en skøn byrundtur. 

Udflugter: Rundt i Norges smukke natur, Bergens Banen, tur til bl.a. Gol og 

Aurdal, byrundtur i Oslo. 

Ekstra: Evt. entreer til diverse museer. 

Blekinge-området er en del af det gamle Danmark. Blekinge er en naturop-

levelse, som byder på alt, lige fra sin udstrakte skærgård, til frodig agerjord. 

Vi bor i Olofstrøm centrum - et godt udgangspunkt for vores udflugter. På 

denne tur kommer vi til Kalmar, ser slottet hvor Dronning Margrethe den 1. 

af og til opholdt sig. Øland er, med sin særprægede natur, stubmøller, den 

rige blomsterpragt med vildtvoksende orkideer, et besøg værd. Mulighed for 

at besøge den kongelige sommerresidens Solliden. Området omkring Olof-

strøm byder på en helt unik natur, med brusende elve og et utal af smukke 

skovsøer. Mange spændende museer, som udvandrermuseet i Klasatorpet, 

hvor TV-serien ” Udvandrerne ” af Wilhelm Moberg blev optaget. Vi besøger 

Karlshamm, og ser her udvandrerstatuen.  

Udflugter: Mörumsåen, Slottet i Kalmar, Øland, udvandrerstatuen i Karlshamm,  

 

Ekstra: Entré til Solliden, Udvandrermuseet, Bymuseet i Olofstrøm 
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Bornholm                            5 dage fra kr. 3.745,- 

Nordjylland                 4 dage fra kr. 3.195 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 4 overnatninger  

 Gretha’s Pension Allinge 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Hyggeligt familie hotel 

 Chaufføren guider jer på turen 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta DKK 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 3 overnatninger  

 Hotel Viking Sæby 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Chaufføren guider jer på turen 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta DKK 

Bornholm er Danmarks eneste klippeø. Solskinsøen har en unik charme. 

Bornholm har tradition for romantik. Tidlige middelalderlige rundkirker, hvid-

kalkede skorstene, silderøgerier og en mangfoldig natur. Vi besøger øens 

hovedstad, Rønne og ser den maleriske gamle bydel. Vi besøger en af de 

mange keramik- eller glasbutikker, ser ruinerne af Hammershus. Borgen var 

engang residens for svenske biskopper samt danske konger, og på et tids-

punkt rige Lübecker købmænd. Tur til den idylliske Svaneke, købmandsgår-

de, omhyggeligt vedligeholdte bindingsværkshuse, og øens bryghus. Gud-

hjem, Granitgravene, Due Odde, Rytterknægten, Helligdomsklippen mellem 

Tejn og Allinge,  eller en tur til Christiansø - hvis vejret tillader det. 

Udflugter: Rønne, Gudhjem, Allinge, Hellingsdomsklipperne, og Dueodde 

Ekstra: Christiansø 

Nordjylland har altid tiltrukket folk fra andre dele af Danmark, og det er ikke 

helt uden grund. Storslået natur, her finder vi byer og lokaliteter som er vok-

set i den barske natur og for de mange indbyggeres vedkommende med 

havet som næringsvej. Turen går op gennem Midtjylland, over Aggersund 

broen, til Danmarks største Vikingeborg, her holder vi en pause. Videre til 

Thorup strand, over Rødhus klit, til Hune kirke og Blokhus. Herfra til Sæby, 

indkvartering på Hotel Viking. Aftensmad på hotellet. De næste dage på tur i 

det nordjyske, Råbjerg mile, Skagens by og Skagens Gren, hvor der vil være 

en god pause. Heldagstur til Læsø, spændendende ø rundtur, med lokal-

guide, som viser os rundt til øens bedste seværdigheder. Hjemturen går 

over Voergård, Dronninglund til Hjallerup. Herfra til diverse opsamlingsste-

der. 

Udflugter: Skagen, besøg på Skagens gren. Heldagsudflugt til Læsø med 

guide. 

Entreer: Skagens museum, Sandormen,  Saltsyderen, museumsgården, 

samt Voergård slot 
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Nordsjælland           3 dage fra kr. 2.695,- 

Djursland/Mols          3 dage fra kr. 2.175,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 overnatninger 

 Hotel Hillerød 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Chaufføren guider jer på turen 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta DKK 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 overnatninger 

 Hotel Marina Grenaa 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Chauffør guider jer på turen 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta DKK 

Mols Bjerge dækker kun en lille del af den samlede nationalpark. I alt dæk-

ker området et landareal på cirka 150 km² og 30 km² hav. Landskabet varie-

rer i stil med store bakkedrag, der hæver sig helt op til 137 meter over hav-

overfladen- og forskellige naturtyper som skov, moser, græsningsarealer og 

spændende kystnatur. Ebeltoft er en af Danmarks populæreste feriebyer. 

Her er brostenbelagte smalle gader og skæve gamle huse - og selv byens 

charmerende rådhus er en attraktion. Grenaa er en havneby i Østjylland 

med 14.765 indbyggere. Byen er Djurslands største og har færgeruter til 

Anholt i Kattegat, og Varberg i Sverige.  

Udflugter: Mols bjerge, den nordlige del af Djursland, forbi vindmølleparken 

ved Anholt, Sostrup Slot, tidligere nonnekloster, Bønnerup Strands fiskeri-

havn, videre mod Landbrugsmuseet Gammel Estrup. Mulighed for at besøge 

den Gamle by i Aarhus 

Ekstra: Entré til Gammel Estrup, og den Gamle by i Aarhus 

Denne tur kan kombineres med mange andre udflugtsmål, efter ønske 

Nordsjælland. Her finder du idylliske kystbyer, slotte som Kronborg, museer 

som Louisiana og grønne landskaber. Nordsjællands byer spænder fra små 

fiskerlejer til større historiske købstæder - som i den grad er fulgt med tiden, 

og er sprudlende centre for moderne kulturliv, oplevelse og shopping. De 

tidligere fiskerlejer har bevaret deres charme – nu som rekreative ferieste-

der. Fredensborg er en hyggelig by, der er vokset op omkring slottet. Hille-

rød ligger lige i hjertet af Kongernes Nordsjælland, omgivet af den frodige 

Grib Skov og med det historiske Frederiksborg Slot. 

Udflugter: Frederiksborg, Rungsted, Dyrehavsbakken. På hjemturen kommer 

vi forbi Roskilde. 

Ekstra: Frederiksborg slot, Kronborg, Rungstedlund, ( Karen Blixen ), Roskil-

de Domkirke 

Denne tur kan kombineres med mange andre udflugtsmål, efter ønske 
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De danske øer          4 dage fra kr. 2.875,- 

Sønderjylland             3 dage fra kr. 2.495,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 overnatninger 

 Hotel Tønderhus Tønder 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt 4 stjernet hotel 

 Chaufføren guider jer på turen 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta DKK 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 3 overnatninger 

 Hotel Falster Nykøbing F 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Chaufføren guider jer på turen 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta DKK 

På en ferie på Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster kan du opleve store og 

små øer, der er meget forskellige i landskabelig forstand. Sydsjælland er 

kuperet, frodigt og grønt, på Stevns og Møn finder du vældige kridtklinter, 

som går stejlt ned mod Østersøen. Lolland og Falster er præget af åbne, 

grønne og flade landskaber, hvor man tidligere avlede masser af roer til Suk-

kerroefabrikken. På Falsters østkyst er der kilometervis af flotte strande.  Det 

hele holdes helt bogstaveligt sammen af et netværk af broer. Storstrømsbro-

en og Farøbroen forbinder Sjælland med Falster, mens Møn er forbundet 

med Sjælland via Dronning Alexandrines Bro og Guldborgsundbroen forbin-

der Falster med Lolland. Turen til Sydhavsøerne, går over Fyn og Tåsinge til 

Langeland. Her sejler vi til Tårs på Lolland. Udflugter til Vordingborg med 

Gåsetårnet, videre til Møns Klint og det sydlige Falster. 

Udflugtsprogram efter jeres ønske. 

Holder du ferie i Sydjylland, kan du mod øst opleve et landskab af grønne 

marker og dale, skove og fjorde, der munder ud i Lillebælt. Mod vest sætter 

Vadehavet med tidevand og den flade marsk sit karakteristiske præg på re-

gionen. Sydjylland er grænseland til Tyskland og det ses tydeligt i både tra-

ditioner og byggestil. Flensborg Fjord danner en naturlig grænse fra Als til 

Kruså. Vi kører ned langs med vestkysten, besøger bl.a. Esbjerg, Ribe og 

Rømø, til vores hotel i Tønder. Her er mulighed for at tilrettelægge en fanta-

stisk tur, med mange oplevelser og højdepunkter. Udflugt til Rømø, med sine 

uendelige store sandstrande. Kommandørgården, museet, som vidner om 

storhedstiden i årene omkring 1760. Kirken er bygget i 16 -1700 tallet, kir-

ken er viet til de søfarendes helgen Sct. Clement. Tur til Mandø med Mandø-

bussen, rundvisning og historie omkring øen og vadehavet. Møgeltønder, 

slottet og ikke mindst byens toppede brosten samt smukke gamle huse, 

med udsmykkede hoveddøre og stokroser. Tid på egen hånd i Tønder, til 

lidt hygge og shopping. Mulighed for grænsehandel. 

Entreer inkl.: Kommandørgården, Mandøbussen med guide på Mandø   
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Sydfyn            3 dage fra kr. 2.525,- 

Ærø               3 dage fra kr. 2.545,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 overnatninger 

 Hotel Ærø 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt 4 stjernet hotel 

 Chaufføren guider jer på turen 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta DKK 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 overnatninger 

 Hotel Svendborg 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Chaufføren guider jer på turen 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta DKK 

Det sydfynske område et ca. 15 km bredt bånd langs Fyns sydkyst mellem 

Assens og Nyborg 

Mod syd ligger det Sydfynske Øhav med sine 55 øer og småøer. 

Den centrale by i området er Svendborg, og det er her vi skal bo. Det er det 

perfekte udgangspunkt til udflugter i området. Vi skal bl.a. besøge Tåsinge, 

som har broforbindelse med Fyn, her ser vi bl.a. Elvira Madigan- og Sixten 

Sparres grav. Vi skal også besøge Valdemar Slot, som blev bygget af Chri-

stian d. 4.  

Vi får også mulighed for at besøge Egeskov Slot, som med sin utrolig smuk-

ke have altid er et besøg værd. Til de knap så haveinteresserede byder Ege-

skov Slot også på bl.a. veteranbiludstilling. 

 

Udflugter: Tåsinge, besøg på Valdemar Slot. Egeskov Slot. 

 

Entreer inkl.: Valdemar Slot, Egeskov Slot 

 

Ærø er en 88 km² stor moræneø som ligger ved den sydlige indgang 

til Lillebælt  og er omgivet af Fyn mod nord, Langeland mod øst, Slesvig-

Holsten mod syd og Als mod vest. Ærø er en af Danmarks mindste ø-

kommuner. Her bor cirka 6.187 mennesker. Vi kommer med færge til Ærø 

enten fra Als, Faaborg eller Svendborg. 

Vi bliver indkvarteret på Hotel Ærø, som ligger i Marstal, øens største by. 

Herfra vil der være udflugter til hele øen, vi skal bl.a. se Ærøskøbing, de 

mange solfangeranlæg samt Rise bryggeri, hvor de utraditionelt også har en 

tobaksproduktion med henblik på at lave cigarer. Vi kommer på en ø-rundtur 

med en lokal guide. 

 

Udflugter: Guidet ø-rundtur, Rise Bryggeri 

 

Entreer inkl.: Øl-smagning på Rise Bryggeri 
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Juletur til Lübeck         2 dage fra kr. 1.425,- 

Juletur til Mühbrook/Hamborg      3 dage fra kr. 2.145,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 1 overnatning 

 Hotel Hanseatisher Hof 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Chaufføren guider jer på turen 

  

Valuta € 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 overnatninger. 

 Hotel Seeblick 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta € 

I Lübeck er der oplevelser ud over det sædvanlige! I det historiske centrum 

er der på alle årstider en fantastisk atmosfære, men særligt i juleperioden, 

hvor byens centrum er smukt pyntet. På denne 2-dages tur er der rigtig god 

tid til at nyde skønne Lübeck. Her får I jul for alle pengene med alt fra even-

tyr og historie til et væld af små boder med kulinariske oplevelser. Byens 

julemarked er delt op i forskellige afsnit med hvert sit tema. Der er et 

Märchenland, et eventyrland, med opstilling af kendte eventyr, en historisk 

del og så selvfølgelig de mere traditionelle juleområder. Lübeck er også 

kendt for sin marcipan, så vi anbefaler, at man nyder en kop kaffe med et 

stykke marcipan-kage hos Niederegger, hvor man også kan opleve det lille 

marcipanmuseum. Undlad ikke julemarkedet i Heiligen Geist Hospitalet. Et 

besøg i den store og smukke Marienkirche er anbefalelsesværdigt. 

Udflugt:  Lille byrundtur til fods i Altstadt Lübeck 

På denne tur skal vi bo på det skønne Hotel Seeblick i Mühbrook, som ligger 

centralt til at komme omkring. På vej sydpå kører vi ind forbi Kiel, hvor der 

er et dejligt julemarked, som vi besøger - og der bliver tid på egen hånd til at 

gå rundt og udforske de forskellige boder. På 2. dagen kører vi ind til Ham-

borg, hvor vi starter med at få en byrundtur i bus, inden vi bliver sat af nær 

det store julemarked. Her bliver der igen god tid til at se alle de spændende 

boder som sælger lækkerier, pyntegenstande, gaver og meget mere. Der vil 

selvfølgelig også være mulighed for at købe et krus med varm glühwein. Om 

aftenen på hotellet vil der være musik og dans med alt inklusiv: drikkevarer 

(øl, vin og vand) fra kl. 19.00 - 22.00. På vejen hjem kører vi til Neumünster 

og ser McArthurGlen Outlet Center, som er bygget som en hel by, mange 

forretninger med fine mærkevarer, der kan købes med stor fordel, og spar 

op til 40 - 70% af normale butikspriser. 

Udflugt: Hamborg og Neumünster 
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 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 1 overnatning 

 Hotel Carstens Bordesholm 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel - med Gæstehus 

 Chaufføren guider jer på turen 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta € 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 overnatninger 

 Hotel Carstens Bordesholm 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel med Gæstehus 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta € 

Bordesholm/Kiel          2 dage fra kr. 1.095,- 

Bordesholm/Hamborg              3 dage fra kr. 2.095,- 

København/Tivoli             2 dage fra kr. 1.845,- 
  Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 1 overnatning 

 First Hotel Vesterbro 

 Kvartpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Chaufførren guider på turen 

 Diverse entreer i følge program 

 

Hyggeligt julemarked i Kiel med over 100 boder, som tilbyder alt fra jule-

pynt, brændte mandler, glühwein og bratwurst. Julemarkedet strækker sig 

igennem hele gågadesystemet. Masser af shoppingmuligheder, såvel inde 

som ude. Det store varehus Sopfienhof ligger lige ved julemarkedet. Vi bor 

på hotel Carstens i Bordesholm, godt hotel med gæstehus. På hjemturen 

besøger vi julemarkedet i Flensborg. Indkøbspause ved grænsen. 

Hamborg har julemarked overalt i den indre by. På den smukkeste plads af 

dem alle, foran det imponerende historiske rådhus, står de hyggelige salgs-

boder med brændte mandler, glühwein og kunsthåndværkere. Hamborg 

julemarkedet ved Mönckebergstraße er pragtfuldt og stort med over 150 

salgsboder. Bemærk  - Musik og dans på dag 2 med alt inklusiv ( øl, vin og vand  ) i 

3 timer. 

Julepyntede København med julemarked forskellige steder i byen. Vi kører 

direkte til Nyhavn, hvor der er mulighed for at finde lidt frokost. Her er rigtig 

julehygge med mange små boder langs kanalen. Vi kører en byrundtur og 

ser nogle af byens attraktioner. Indkvartering på vores hotel. Sidst på efter-

middagen tager vi til Tivoli, som hvert år er pyntet op med lyskæder, boder 

og masser af spisesteder. Sidste dag er der mulighed for frokost inden vi 

sætter kurs mod Jylland efter er par hyggelige dage i København. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fcphconcierge.com%2Ftag%2Ftivoli%2F&psig=AFQjCNHXqBsGCMyCdYjmLNsO3rquaj50Yg&ust=1468577361824257
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Flapphona.blogspot.com%2F2010%2F12%2Fjulemarked-i-hamburg.html&psig=AFQjCNH9IRkuLTV1lpL3iO9PXCGuP3YgMw&ust=1468582926284350
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.travelstyle.gr%2Fportal%2Fgr%2Fdestination_articles.php%3Fdest_id%3D407%26id%3D9698&psig=AFQjCNH9IRkuLTV1lpL3iO9PXCGuP3YgMw&ust=1468582926284350
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Bremen            3 dage fra kr. 2.095,- 

Berlin             4 dage fra kr. 3.695,- 

Schwerin/Banzkow            3 dage fra kr. 1.975,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 overnatninger  

 Thomsens hotel Delmenhorst 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta € 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 3 overnatninger  

 Sylter hof Berlin 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta € 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 overnatninger  

 Trend Hotel Banzkow 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta € 

Schwerin har et hyggeligt julemarked på den skønne brostensbelagte mar-

kedsplads, midt i den gamle bydel, omgivet af smukke gamle huse. Masser af 

boder med mad og drikke. Vi bor på et dejligt 3 stjernet superior hotel, hvor 

vi skal hygge os med god mad samt en aften med dans og musik. 2. dag ud-

flugt til Wismar og julemarked i Schwerin. 3. dag hjemtur med grænsehandel 

Ekstra: Mulighed for all inklusiv ( øl, vin, vand fra 19 - 22 ) på danseaftenen 

Berlin, hovedstaden i Tyskland, med mange julemarkeder rundt omkring i 

byen. Denne tur kombineres med rundtur i Berlin med bus, for at opleve 

nogle af alle de store seværdigheder, som findes her. Vores hotel ligger i 

centrum af Berlin tæt på Kurfürstendam. Vi besøger forskellige julemarke-

der med masser af boder og muligheder for at smage på diverse ting, så-

som ”Curry Wurst” - en berliner specialitet - og Glühwein samt andre søde 

sager, som hører julen til. Mulighed for grænsehandel på hjemturen.    

Bremen. Denne smukke gamle by med Rådhuset som centrum af markedsplad-

sen, byder sig til ved juletid. Vi skal opleve det store julemarked, med masser af 

boder og julehygge. På markedspladsen ser vi også den 10 meter høje Rolandfi-

gur samt de kendte ” Bremer-stadt-musikanter ”. Vi går en tur ned til den hyg-

gelige bydel Schnoor, som er den ældste del af byen. Mange små forretninger, 

som ligger side om side i de små krogede gader.  Sidst på eftermiddagen kører 

vi til vores hotel, hvor aftensmaden venter. 2. Dag julemarked i Bremen med god 

tid til shopping. Aftensmad på hotellet med efterfølgende musik og dans. 3. Dag 

Julemarked i Hamborg. Ophold ved grænsen på hjemturen. 
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Bowling i Bremen          3 dage fra kr. 2.145,- 

Bowling i Hamburg       3 dage fra kr. 1.975,- 

Bowling i Kiel              3 dage fra kr. 1.975,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 overnatninger  

 Thomsens hotel Delmenhorst 

 Halvpension 

 Udflugter inkl. 2 timers bowling 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta € 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 - 3 overnatninger  

 Hotel Carstens i Bordesholm 

 Halvpension 

 Udflugter inkl. 2 timers bowling 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta € 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2 overnatninger  

 Hotel Carstens i Bordesholm 

 Halvpension 

 Udflugter inkl. 2 timers bowling 

 Godt hotel 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer i følge program 

Valuta € 

På denne tur bor vi også i Bordesholm, og der vil være udflugt til Kiel, hvor vi 

skal bowle i 2 timer, og der vil derefter være rigeligt med tid i Kiel by, hvor 

man kan gå på opdagelse i de mange forretninger eller måske besøge det 

store indkøbscenter Sofienhoff. På hjemturen vil vi besøge et lille landbrygge-

ri, hvor vi får lidt forklaring på ølproduktion og får et par smagsprøver. Der vil 

være mulighed for grænsehandel på hjemturen 

Denne specielle tur byder på et rigt udlbud af oplevelser fra første til sidste 

dag. Vi skal besøge Klosterkirken i Bordesholm, et bryggeri, hygge os med 

et par timers bowling i Hamborg, byrundtur i Hamborg samt festaften med 

dejlig middag, musik og dans. På hotellet er der desuden keglebaner, så der 

er mulighed for et spil her. Vi besøger desuden Husum på udturen, og der 

vil være mulighed for grænsehandel på hjemturen. 

Vi glæder os over at kunne tilbyde en ny bowlingrejse til det nordtyske om-

råde mellem Hamburg og Bremen. Vi har fundet et dejligt bowlingcenter i 

Rotenburg øst for Bremen. På denne tur kommer vi desuden en tur til Hu-

sum med ophold i Rothenburg, hvor vi skal spille bowling i 2 timer. Og selv-

følgelig også tid i Bremen, så man kan komme rundt og se denne hyggelige 

gamle by. På hjemturen kører vi over Glückstadt, hvor der også bliver et 

ophold, og der vil være mulighed for grænsehandel på hjemturen.  
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Vandretur ved Thüringer Wald Nyhed    5 dage fra kr. 4.395,- 

Inkluderet i prisen 

4 stjernet bus 

4 overnatninger 

Göbels Sophien Hotel 

Halvpension 

Udflugter 

Godt  Hotel 

Dansk rejseleder 

Diverse entreer i følge program 

Valuta €  

Tag dit bedste fodtøj med. Vi bor centralt i Eisenach og skal på byvandring, 

slotsbesøg og 800 meter under jorden. Vi lægger blødt ud med 4 km. i den 

spektakulære drageslugt og fortsætter med bytur på 2 km. Besøget på Wart-

burg med Lutherstuen kræver en sej bakke eller 800 trapper. Shuttlebus er 

mulig. Vi skal også til Gr.Inselberg i 915 meters højde. For de inkarnerede 

kan tilbydes en times vandring ad en af Europas bedste vandrerveje; Renn-

steig, inden belønningen på toppen (ellers bus til toppen). I Erfurt er der by-

vandring på 3 km og en masse oplevelser. I saltminerne kan I slappe lidt af, 

for vi bliver kørt i åbne lastbiler rundt i minerne. Besøget i Point Alpha giver 

igen motion på et par km. Rhön Erlebnis er ren hygge med  smagsprøver og 

Wasserkuppe en formidabel udsigt. 

Udflugter: Drageslugten, Wartburg, saltminer, Rhön Erlebnis samt Erfurt. 

Ekstra: Koldkrigsmuseet Point Alpha og Wasserkuppe. Udvidet vandrerute. 

Denne specielle tur byder på et rigt tilbud af oplevelser fra første til sidste 

dag. Den første dag en dejlig travetur rundt om Bordesholmersøen (ca. 1 

time), den følgende dag et stykke langs med Kielerkanalen (ca. 6 km) efter-

fulgt af en dejlig bus-udflugt til Kiel, hvor der bliver mulighed for at gå på op-

dagelse i de mange forretninger eller måske besøge det store indkøbscenter 

Sofienhoff. Sidste dag besøger vi Klosterkirken i Bordesholm, som blev 

grundlagt i 1666. Vi besøger desuden et lille landbryggeri, hvor vi hører om 

produktionen, smager på øllet og får nogle håndmadder til. 

Udflugter: Kiel samt Landbryggeri. 

Ekstra: Dans og musik på hotel på 2. dag. 

Husk at medbringe egne stave. 

Inkluderet i prisen 

  4 stjernet bus 

 2 overnatninger 

 Hotel Carstens Bordesholm 

 Halvpension 

 Udflugter 

 Godt hotel med gæstehus 

 Dansk rejseleder 

 Diverse entreer ifølge program 

Valuta €  

Stavgang Schlesvig Holsten  Nyhed    3 dage fra kr. 1.995,- 
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1-dagstur til Mols og Aarhus Havn      fra kr. 420,- 
 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2-retters middag 

 Guide på Aarhus Havn 

 Kaffe og småkager i bus 
Dejlig endagstur hvor vi kører gennem Naturpark Mols Bjerge. Vi kommer 

forbi Kalø Slotsruin og General Ryes Skanser. Forbi Ebeltoft med Fregatten 

Jylland - kort ophold i Ebeltoft. Middag på Restaurant Skovmøllen. Guidet 

rundtur på Aarhus Havn, for vi får en masse at vide om nybyggeriet samt 

mulighed for at opleve det nye udsigtstårn, som er byens nye vartegn. Inden 

turen går hjem igen, bliver der ophold ved Havnens Fiskehus, hvor der bli-

ver mulighed for at købe fisk med hjem—de er meget berømte for deres 

fiskefars. 

1-dagstur til Alrø           fra kr. 490,- 

1-dags tur til Fur               fra kr. 500,- 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 2-retters middag 

 Kaffe med bolle og lagkage 

 

 Inkluderet i prisen 

 4 stjernet bus 

 Færge 

 2-retters middag 

 Lokal guide 

 Kaffe med bolle og lagkage Vi kører en tur til Fur, som på mange måder er en meget anderledes ø. Vi får 

en lokalguide på bussen, som bl.a. viser os øens højeste punkt, Bette Jenses 

Hyw, og molerudgravningerne, hvor der står en søjle af moler. Vi kommer tæt 

på erosionskløfterne og kan se de sejle klinter, som står ved foden af Limfjor-

dens vande. Vi får en dejlig 2-retters middag på Fur Færgekro ved ankomst til 

øen. Og inden vi forlader øen igen, får vi kaffe med boller og lagkage. En 

oplevelsesrig dag. 

Vi kører i dag til Alrø, som ligger i Horsens Fjord (forbundet med den nordli-

ge kyst af fjorden, med en 1 km lang dæmning). Efter ankomst skal vi have 

en dejlig middag på Møllegården, der helt unikt er bygget op i en tidligere gri-

sestald. Staldbåsene står, som da grisene boede i stalden. Dog er grisene nu 

væk, og erstattet af et fint dækket bord, hvor det rustikke miljø vil danne ram-

men om en hyggelig og afslappende oplevelse. Efter en dejlig middag kører vi 

en rundtur på Alrø, som er 7 km lang og 4 km bred på det bredeste sted. 

Efter at have været Alrø rundt, så kører vi til Saksild, hvor vi skal ind på Bon-

dehuset og have kaffe med bolle og lagkage. 
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Bestilling og betaling 

Rejsen skal bestilles enten ved den ansvarlige for grup-

pen eller direkte til Faarup Rejser. Der bliver sendt rejse-

bevis ud efter bestilling, og det er kundens ansvar at 

nærlæse dette rejsebevis. Betalingsfristerne er beskre-

vet på rejsebeviset. Vigtige informationer vil være på-

skrevet rejsebeviset. 

 

Afbestilling af rejsen 

Ved afbestilling mellem 30 og 60 dage før afrejse er 30% 

af rejsens pris tabt. 

Ved afbestilling mellem 15 og 29 dage før afrejse er 50% 

af rejsens pris tabt. 

Ved afbestilling mellem 3 og 14 dage før afrejse er 80% 

af rejsens pris tabt. 

Ved afbestilling mellem 0 og 2 dage før afrejse er 100% 

af rejsens pris tabt. 

 

Aflysning af rejsen 

Faarup Rejser har ret til aflysning af en rejse af følgende 

årsager: 

1. Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke o. lign. 

2. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal tilmeldinger, 

svarende til min. 35 pers. pr. rejse. I dette tilfælde er 

Faarup Rejser forpligtet til at underrette rejsedeltageren 

senest 14 dage før afrejse. 

Aflyses der i henhold til punkt 1 og 2 udbetales det ind-

betalte beløb uden fradrag og derudover tilkommer der 

ikke kunden nogen erstatning. 

 

Reklamationer 

Eventuelle reklamationer over hotel eller andet vedr. rej-

sen, skal fremsættes straks på stedet til rejselederen, så 

eventuelle fejl eller mangler kan blive rettet. 

 

Ansvar 

Faarup Rejser påtager sig intet ansvar for forsinkelser 

p.g.a. trafikale forhold, færgeforsinkelser o. lign. som 

Faarup Rejser ingen indflydelse har på. Evt. udgifter i 

den forbindelse afholder rejsedeltageren selv. 

Bagageansvar 

Deltageren er selv ansvarlig for, at bagagen kommer 

med på- og af bussen og bør kontrollere, at dette finder 

sted. Evt. medicin bør opbevares i håndbagagen. Evt. 

erstatningskrav vedr. stjålet, forsvundet eller beskadiget 

bagage må rettes til rejsedeltagerens eget forsikringssel-

skab. 

 

Pas / Visa 

Husk at medbringe gyldigt pas, som bedes opbevares i 

håndbagagen. For danske statsborgere kræves der ikke 

visum til de rejselande, dette program omhandler. Uden-

landske statsborgere skal selv søge oplysning om visum-

regler hos det/de pågældende landes ambassader, som 

rejsen omhandler, også de lande der køres igennem. 

 

Rejseforsikring 

Årsrejseforsikring kan tegnes gennem os eller direkte til 

GLOBE forsikring. Årsrejseforsikring koster kr. 269,- 

uden ekstra omkostninger. Dækker hele Europa samt 

Tyrkiet. Afbestillingsforsikring koster kr. 199,- og kan 

KUN købes sammen med årsrejseforsikring. Ring og hør 

nærmere. 

Husk blå sygesikringsbevis. 

 

Rejsedeltagerens ansvar 

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte møde-

sted eller ikke har gyldigt pas, kan ikke påregne nogen 

form for godtgørelse. Rejsedeltagerne er forpligtet til at 

respektere ordensbestemmelserne, som er gyldige for 

transportmidler, hoteller etc. samt optræde således, at 

medrejsende ikke generes. Tilsidesættes disse regler, 

forbeholder Faarup Rejser sig ret til at udelukke rejse-

deltageren fra rejsen. Deltageren må da selv bekoste 

hjemrejsen og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse.  

 

Der tages forbehold for trykfejl og fejl i rejsens pris. 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 

Faarup Rejser er medlem af rejsegarantifonden nr. 2730. 



 32 

 

l 

 

Vores speciale - grupperejser 

 Turist kørsel i ind og udland 

 4 Stjernet busser 

 Kvalitet og service 

 Vær selv med til at sætte dit præg på rejsen 

 Kontakt vores konsulenter på -   

 20 75 55 64 (Peter Trier) eller  

 20 96 86 99 (Pernille Hartmann) 

 

Kastanievænget 4 B 8990 Faarup Tlf. 86443052 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2730 


