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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, køleskab og stikkontakter til f.eks. opladere. 

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 til rimelige priser. 

Vi sætter pris på, at vore gæster vil nyde turen fra start til slut.  

Vore hoteller er mange gange særligt udvalgte familiehoteller eller som minimum 3 eller 4 stjer-
net. Alle rejser er med diverse udflugter og halvpension. Det betyder  aftensmad på førstedagen, 
til og med morgenmad på sidste dag. Eventuelle entreer er ikke inkluderet i prisen. 

Sammen sætter vi prisen på turen, hvor I er med til at bestemme rejsens indhold, her tænkes på 
entreer, helpension samt eventuelt en aften med musik og dans. 

Vi har mange års erfaring med turistkørsel i såvel ind– som udland, og vi har derfor mange gode 
kontakter til bl.a. oplevelser, seværdigheder, virksomhedsbesøg og meget mere. 

Til jeres næste grupperejse ses  her nogle ideer til nye spændende rejsemål til rimelige priser. Vi 
er altid parate til af give jer den bedste pris. 

 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2730 

Ret til ændringer forbeholdes 
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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 skole-
busser, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

Indholdsfortegnelse 

Side 2 Indledning 

Side 3 Firmaets historie - indholdsfortegnelse 

Side 4 Bornholm 

Side 5 København - NYHED 

Side 6 De Danske Øer 

Side 7 Nordjylland 

Side 8 Ærø - NYHED 

Side 9 Samsø 

Side 10 Tranedans, Hornborgasjøn - NYHED 

Side 11 Vestnorge 

Side 12 Berlin 

Side 13 Mecklenburg-Vorpommeren - NYHED 

Side 14 Rügen 

Side 15 Altenahr 

Side 16 Harzen 

Side 17 Wittenborg - NYHED 

Side 18 Weserbergland 

Side 19 Kassel-Berleburg 

Side 20 Rüdesheim 

Side 21 Mosel 

Side 22 Dresden 

Side 23 Franken 

Side 24 Oktoberfest i Baunatal 

Side 25 Lüneburger Heide 

Side 26 Uetersen - NYHED 

Side 27 Braunschweig - NYHED 

Side 28 Friedrichstadt 

Side 29 Bordesholm 

Side 30 Bremen - Schwerin 

Side 31 3 Lande - NYHED 

Side 32 Holland 

Side 33 Gorzow 

Side 34 Prag 

Side 35 Tyrol 

Side 36 Juletur Bremen - Stalsund 

Side 37 Juletur Berlin - Hannover 

Side 38 Juletur Kiel - Bordesholm 

Side 39 Bowlingture 

Side 40 1-dags ture 

Side 41 1-dags ture 

Side 42 Inspiration 

Side 42 Rejsebestemmelser 

 

 

 

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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Bornholm - 5 el. 6 dage 
Bornholm er Danmarks ene-
ste klippeø. Solskinsøen har 
en unik charme. Bornholm 
har tradition for romantik. 
Tidlige middelalderlige rund-
kirker, hvidkalkede skorstene, 
silderøgerier og en mangfol-
dig natur.  

Allinge-Sandvig  
Turist– og badeby som i dag 
er bygget helt sammen med 
Alling. Dog har de stadig hver 
deres havn, hvor Allinge 
Havn er den største og dybe-
ste, og Sandvig havn er en 
udpræget fiskerihavn 

 

Hotellet 
Vi finder gode hoteller på 
Bornholm, som alle har re-
staurant, værelserne er med 
bad og toilet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling kører 
vi over Fyn og Sjælland og 
videre over Øresundsbroen. 
Fra Ystad sejler vi til Rønne, 
og ankommer til vort hotel 
omkring kl. 20.30. Sen af-
tensmad på hotellet. 

 

2. - 4. dag: 3 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

5. dag: Vi tager afsked med 
vores hotel og sejler fra Røn-
ne til Ystad. Herfra igen over 
Øresundsbroen og Store-
bæltsbroen tilbage til Jylland.  

 

 

På 6-dages turen kan der la-
ves en udflugt til Christiansø. 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.995,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi kører forbi det russiske mindesmær-
ke, videre til Østerlars Kirke, Ekkodalen og 
Rytterknægten, Kræmmerhuset og granit-
bruddet ved Rønne. Rundtur og ophold i Røn-
ne.  

Tur 2: I dag går udflugten til Helligdomsklip- 

 

perne, og panoramaturen går videre forbi 

Gudhjem Havn til Svaneke, hvor der er op-

hold, og til frokost er vi ved Svaneke Røgeri. 

Videre forbi Nexø og Dueodde og Åkirkeby. 

Tur 3: Vi kører til Hammer Havn, Opaløen, 

Hammershus. Ved frokosttid er vi i Allinge. 

Mulighed for at besøg Teknisk Museum og 

Moselykke Stenbrud om eftermiddagen. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Hotel på Bornholm 
Halvpension inkl. drikkevarer til 
middagen kl. 18.00 - 21.00. 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Udflugter 
Chaufføren guider jer på turen 
Diverse entreer ifølge program 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Entré til Teknisk Museum (kr. 
60,-) 
Entré til Moselykke Stenbrud 
(kr. 70,-) 
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København - 3 dage 
 

På denne tur til vores hoved-
stad er mulighederne næsten 
uanede. Den kan krydres 
med en tur til Dyrehavsbak-
ken, hvor man kan se Cirkus-
revy, eller man kan tage en 
hyggelig tur i Tivoli. 

 

 

Hotellet 

Hotel Absalon City, er et 4-

stjernet hotel, centralt belig-

gende i København tæt på 

Tivoli, Strøget og Hovedba-

negården. Hotellet råder over 

elevator og restaurant. Alle 

værelser er med bad og toilet 

samt TV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Program 

1. dag: Efter opsamling kører 
vi over Fyn, videre over Sto-
rebæltsbroen til Sjælland. Vi 
fortsætter hen over Sjælland 
til København. Her kører vi en 
lille byrundtur inden der bli-
ver tid på egen hånd til at gå 
på museer eller en dejlig tur 
på Strøget. Sidst på eftermid-
dagen kører vi til vores hotel, 
middag på hotellet. 

2. dag: Udflugt. 

3. dag: Vi siger farvel til vo-
res hovedstad. Vi kører til 
Roskilde, hvor vi skal ind og 
se Roskilde Domkirke. Heref-
ter fortsætter vi mod Fyn. Vi 
finder et hyggeligt sted, hvor 
vi spiser frokost. Hjemkomst 
hen på eftermiddagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.395,- 

Udflugter: 
2. Dag: Vi kører en større byrundtur, hvor vi 

bl.a. ser Christiansborg Slot, Amalienborg, 

Den lille havfrue og Rosenborg Slot. Vi kom-

mer også forbi Nyhavn. 

 

 

 

 

 

Hvis man skulle ønske det, kan der også bliver 

arrangeret en kanalrundfart på denne dag, 

eller man kan komme ind og se et museum. 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
broafgift tur/retur 
2 overnatninger på Hotel Ab-
salon City 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 

NYHED 

Inkl. halv-

pension 
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De Danske Øer - 4 dage 
På en ferie på Sydsjælland, 
Møn og Lolland-Falster kan 
du opleve store og små øer, 
der er meget forskellige i 
landskabelig forstand. Syd-
sjælland 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 
avler masser af roer til Suk-
kerroefabrikkerne. På Fals-
ters østkyst er der kilometer-
vis af flotte strande.   

 

Hotellet 
Hotel Falster er et godt hotel 
nær centrum af Nykøbing 
Falster. Alle værelser er med 
bad/toilet, TV, radio, telefon 
og føn. Hotellet har restau-
rant, sauna, solarium, fitness-
lokale og billard. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Program 

1. dag: Efter opsamling kører 
vi ned over Fyn og Tåsinge til 
Langeland, hvorfra vi sejler 
fra Spodsbjerg til Tårs. Herfra 
til Maribo, hvor vi bl. A.ser 
Domkirken. Vi holder pause 
inden turen går videre til Ny-
købing Falster, hvor vi bliver 
indkvarteret og får aftensmad 
på hotellet. 

 

2. - 3. dag: 2 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

4. dag: Hjemturen går via 
Sydsjælland, hvor vi besøger 
Gavnø Slot, og får en rund-
visning samt frokost. Herfra 
over Storebæltsbroen og Fyn 
tilbage til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.295,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi skal rundt på Lolland, Danmarks 4. 
største ø. Vi ser bl,a. Aalholm, Holeby og Søl-
lested, undervejs ser vi flere af øens store 
herregårde. Videre til Knuthenlund, som er 
Danmarks største økologiske landbrug.  

Tur 2: På udflugten kommer vi til Vordingborg,  

 

 

 

 
hvor vi ser gåsetårnet. Videre til Møn, hvor vi i 
Stege skal på byrundtur, vi ser Nyord, hvor vi 
kan besøge den lille ottekantede kirke, og så 
videre til Møns Klint, hvor der er ophold ved 
de karakteristiske hvide Klinter. 

Der kan arrangeres besøg i Knuthenborg Sa-
fari - ikke inkl. i prisen. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3 overnatninger på  
Hotel Falster 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Chaufføren guider jer på turen 
Diverse entreer ifølge program 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
Entré til Knuthenborg Safari 
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Nordjylland - 4 dage 
Nordjylland har altid tiltrukket 
folk fra andre dele af Dan-
mark, og det er ikke helt 
uden grund. Storslået natur. 
Her finder vi byer og lokalite-
ter som er vokset i den bar-
ske natur og for de mange 
indbyggeres vedkommende 
med havet som næringsvej.  

Hjørring 
Hjørring er den største by i 
Vendsyssel. Byen er købstad 
og hovedby i Hjørring Kom-
mune. I 2008 blev Østergade 
gjort til gågade, og her finder 
man bl.a. byens shopping-
center Metropol. 

 

Hotellet 
Hotel Phønix, moderne byho-
tel i hjertet af Hjørring, belig-
gende ca. 50 meter fra gåga-
den. Alle værelser er med 
gratis Wi-Fi, TV, skrivebord, 
bad/toilet. Hotellet har restau-
rant og bar. 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling kører 
vi nordpå. Vi kommer til Tho-
rup Strand - kendt fra 
”gutterne på kutterne” på 
TV2. Her holder vi pause. Vi-
dere forbi Blokhus til Hjør-
ring, hvor vi bliver inkvarteret 
og får aftensmad på hotellet. 

 

2. - 3. dag: 2 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

4. dag: Hjemturen går via 
Østkysten til Hals, hvorfra vi 
sejler til Egense. Videre gen-
nem Lille Vildmose og Maria-
ger til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.445,- 

Udflugter: 
Tur 1: Turen går til Skagen,  hvor vi skal med 
Sandormen ud til spidsen af Grenen. Vi besø-
ger Drachmanns Grav og får en spændende 
rundvisning på Skagen Museum. Vi ser Den 
tilsandende Kirke og besøger Råbjerg Mile.  

Tur 2: Udflugten går til Hirsthals og videre til  

 

 

 

 
Lønstrup. Vi skal derefter ind og have en 
rundvisning på Børglum Kloster. 

Der kan arrangeres en tur til Læsø, hvis det 
ønskes - er ikke inkl. i prisen. 

 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3 overnatninger på  
Hotel Phønix 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Chaufføren guider jer på turen 
Diverse entreer ifølge program 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
Tur til Læsø 

Billet ca. Kr. 200,- 
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Ærø - 3 dage 
Ærø er en 88 km² stor moræ-
neø som ligger ved den sydli-
ge 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 skal opleve øen på kryds 
og tværs. 

Hotellet 

Hotel Ærø ligger i gåafstand 

til den gamle bydel i Marstal, 

byens unikke havnemiljø 

og stranden, Eriks Hale, med 

de charmerende strandhuse. 

Hotellet råder over eleva-

tor, restaurant med god ud-

sigt, solterrasse, hyggelig 

bar, indendørs pool, bar og 

opholdssalon. Alle værelser 

er med bad og toilet samt TV.  

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling kører 
vi videre mod Svendborg. 
Her skal vi med færgen til 
Ærø - og vi kan godt glæde 
os, for det er nok en af Dan-
marks smukkeste sejlture. Vi 
ankommer til Ærøskøbing 
midt på eftermiddagen, og 
herfra kører vi til vores hotel i 
Marstal. Vi bliver indkvarteret 
- og der bliver tid til at gå en 
lille tur i denne søfartsby. 

2. dag: Ørundtur med lokal-
guide. 

 

3. dag: Vi siger farvel til ho-
tellet, og kører til Ærøskø-
bing, hvor der bliver lidt tid, 
inden vi fortsætter til Søby, 
hvorfra vi sejler til Faaborg. Vi 
er hjemme sidst på eftermid-
dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.495,- 

Udflugter: 
2. Dag: Vi mødes med vores guide og vi star-

ter i Marstal - vi besøger Marstal kirke, og går 

en spadseretur hen ad handelsgaden, Kirke-

strædet til havnen og fortsætter langs med 

havnen, hvor bussen venter på os ved det 

gamle Færgeleje. 

 

 

 

Vi kører til Voderup Klint, hvor vi gør et kort 

ophold. Turen fortsætter nu til Søby, forbi her-

regården Søbygård, Søby Havn, Skjoldnæs 

Fyr. Om eftermiddagen ankommer vi til det 

kendte Rise Bryggeri, hvor vi får en rundvis-

ning og smagsprøver. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
Færgen tur/retur 
2 overnatninger på Hotel Ærø 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Bryggeribesøg med smagsprø-
ver 
Udflugter 
Lokal guide på Ærø 
Diverse entreer ifølge program 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 

NYHED 
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Samsø - 2 dage 
Hotellet 
Flinchs Hotel ligger centralt i 
Tranebjerg, og rummer en 
historie, der går helt tilbage til 
slutningen af 1800-tallet. Væ-
relserne har bad og toilet.  

 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
turen mod Hou, hvorfra vi 
skal med færgen til Sælvig. 
Ombord på færgen får vi en 
morgenkomplet. Efter an-
komst til Samsø mødes vi 
med vores lokale guide, som 
tager os med på en dejlig 
rundtur. Vi ser stort set hele 
øen på denne rundtur. Ved 
frokosttid kommer vi til 
Samsø Bryghus, hvor vi får 
en spændende rundvisning, 
og en let frokost. Herefter 
fortsætter vi rundturen på 
øen inden vi kommer til Tra-
nebjerg, hvor vi bliver ind-
kvarteret på Flinchs Hotel. 
Om aftenen får vi en dejlig 2  

 

 

 

 

 

 

 
retters middag på hotellet. 

2. dag: Efter morgenmaden 
pakker vi bussen. Vi vil i løbet 
af formiddagen finde nogle af 
de kendte markeder med 
grønsager. Pga. øens milde 
klima, og den fine landbrugs-
jord, kan avlerne lave grønsa-
ger af allerhøjeste kvalitet her 
på Samsø. Der bliver selvføl-
gelig mulighed for at købe 
årstidens grønsager med 
hjem. Ved middagstid besø-
ger vi Ballen Havn, hvor vi 
skal ind på restaurant Dokken 
og have en dejlig middag, 
bestående af flæskesteg med 
tilbehør, og til dessert får vi 
en lækker citronfromage. Kl. 
15.45 skal vi atter med fær-
gen tilbage til fastlandet. Her-
fra kører vi til vores hjemby-
er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 1.995,- 

Rundtur: 
På vores rundtur på 1. dag ser vi bl.a.:  
Fra den sydlige ende af øen med Brattings-
borg til det nordligste punkt, Ballebjerg, som 
med sine 64 meter også er øens højeste 
punkt. Vi kommer igennem en masse hyggeli-
ge små landsbyer, og en af dem er selvfølge-
lig Nordby, som er kendt for sine charmeren- 

 

 

 

 
de gamle huse og det hyggelige gadekær. Vi 
gør holdt her, så man rigtig kan nyde stedet.  

 
Turen kan også laves som 1-dagstur med 
priser fra kr. 595,- pr. person - ring og få et 
tilbud. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
1 overnatning på  
Flinchs Hotel 
Helpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Udflugter 
Lokalguide på Samsø 
Færge til Samsø 
Diverse entreer ifølge program 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 

     Hel 

Pension 
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Hornborgasjøn - 3 dage 
Hornborgasjön mellem Vä-

nern og Vättern i Västergöt-

land (ca. 30 km nord for 

Falköping) er en af Nordeuro-

pas vigtigste fuglesøer og et 

af de få steder, man kan op-

leve i tusindvis af traner på 

én gang. De første traner an-

kommer til søen i slutningen 

af marts måned, og i begyn-

delsen af april topper antallet, 

hvor man kan opleve op til 

ca. 26.000 traner på en dag. 

Tranerne har tilbragt vinteren 

i Sydeuropa (bl.a. Spanien) 

og Nordafrika (Marokko og 

Tunesien), og i det tidlige for-

år flyver de til ynglepladserne 

i bl.a. Midt- og Nordsverige. 

Undervejs stopper de op for 

hvile ud. Et af de steder er 

ved Hornborgasjön.  

Hotellet 

First Hotel Billingehus. Smukt  

 

 

 

 

 

beliggende hotel med pano-

ramaudsigt over Skövde. På 

hotellet er der bl.a. restau-

rant, et spa og fitnesscenter. 

Alle værelser er med bad og 

toilet. 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
turen nordpå til Frederiks-
havn, hvorfra med skal med 
Stena Line til Göteborg, om-
bord får vi frokostbuffet. Vi-
dere til Billingehus i Skövde, 
hvor vi bliver indkvarteret og 
får aftensmad. 

2. dag: Udflugt 

3. dag: Hjemrejse. Vi besø-
ger sluserne i Troldhättan. Vi 
skal med Stena Line fra Gö-
teborg til Frederikshavn. 
Hjemkomst sidst på aftenen. 

 

Evt. tilkøb af ekstra dag, hvor 
vi sejler kommer på natur-
skøn sejltur i ca. 4 timer. 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.025,- 

Udflugter: 
Tur 1: Her skal vi ud og opleve Tranedansen 
på tæt hold. 

Tranedansen er ikke en parringsdans, men en 
måde hvorved en hun og en han styrker bån-
dene mellem sig. Dansen varer som regel blot 
10-20 sekunder ad gangen og består i, at par-
rene hopper og flakser med vingerne, mens  

 

 

 

 
de står over for hinanden.   

Vi har madpakker med på denne tur, så vi rig-
tig kan være ude i naturen hele dagen. 

 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2 overnatninger på  
First Hotel Billingehus 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Færge tur/retur 
Frokost på udtur 
Madpakke på 2. dag 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 

NYHED 
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Vestnorge - 6 dage 
På denne fantastiske tur til 
Vestnorge besøger vi nogle 
af de smukkeste steder i Nor-
ge. Der vil også blive et be-
søg i Norges hovedstad - Os-
lo. Vi bor 3 af nætterne i 
Geilo, på et skønt hotel, hvor 
der bl.a. er indendørs svøm-
mebad.  

Hotellet 
Bardøla Højfjellshotel. Dejligt 
hotel med bla. restaurant og 
indendørs pool. Alle værelser 
har toilet, bad, gratis WiFi, TV 
og telefon.  

Desuden er der 1 overnatning på 
Raugland Højfjellshotell og 1 over-
natning på Scandic Holmenkollen 

Park. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program 

1. dag: Tidlig afgang. Efter 
opsamling går turen, via 
Fjordline fra Hirtshals, til Lan-
gesund. Herfra til Rauland 
Højfjellshotel. Aftensmad på 
hotellet.  

2. dag: Vi kører mod Hauke-
lifjell. Vi kommer forbi Røldal  
Stavkirke og Norges største 
vandfald, Låtefossen. Vi kører 
nu langs Hardangerfjorden, 
og fortsætter over Hardan-
gervidda og ankommer til vo-
res hotel i Geilo. Aftensmad 
på hotellet. 

3. - 4. dag: 2 gode dage til at 
køre udflugter m.m. Alt efter 
aftale 

5. dag: Vi kører over Gol og 
Hønefoss til Oslo. Her kører 
vi en lille byrundtur inden vi 
kommer til vores hotel. Af-
tensmad på hotellet. 

6. dag: Vi kører sydpå og 
passerer den svenske græn-
se ved Svinesund. Vi fortsæt-
ter til Gøteborg, hvorfra vi 
sejler til Frederikshavn. 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 6.725,- 

Udflugter: 
Tur 1: Turens store højdepunkt er turen med 
Bergen Banen. Vi står på toget i Geilo, og her 
kører vi gennem meget smuk natur til Myrdal. 
Herfra skal vi med Flåmbanen en 20 km lang 
tur til Flåm. Vi kommer bl.a. forbi vandfald og 
klipper. 

 

 

 

 
Tur 2: Vi besøger den kendte knivfabrik Øyo i 
Geilo. Herefter videre til Hol museum og vi 
skal også besøge en af Norges ældste stavkir-
ker, som ligger i Hol. 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3 overnatninger på  
Bardøla Højfjellshotell 
Overnatning i Raugland/Oslo 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Udflugter 
Billet til Bergen Banen 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Berlin - 4 el. 5 dage 
En by med mange ansigter 
og en karakteristisk historie - 
det er Berlin. Et stort stykke 
af tysk historie, nutid og frem-
tid. Ingen anden by byder på 
dette væld af historiske- og 
kulturelle attraktioner og på 
moderne arkitektoniske  per-
ler som metropolen Berlin. 
Nyd denne store by for shop-
ping, historie, kunst og kultur, 
og tag en række nye indtryk 
med hjem.  

 

 

Hotellet 
Hotel am Lunik Park. Dette 
hyggelige hotel er beliggen-
de i naturskønne omgivelser i 
den nordlige del af Berlin. 
Der er mulighed for socialt  
samvær i restauranten om 
aftenen efter middagen. Alle 
værelser er med bad og toilet 
og TV. 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
turen sydover. Vi kører gen-
nem Slesvig-Holsten, og ved 
frokosttid når vi til det områ-
de, hvor grænsen tidligere 
gik mellem Øst- og Vesttysk-
land, her spiser vi frokost. 
Sidst på eftermiddagen er vi 
fremme ved vort hotel. Af-
tensmad på hotellet. 

 

2. - 3. dag: 2 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

4. dag: Det går atter nordpå, 
undervejs finder vi et hygge-
ligt sted, hvor vi spiser fro-
kost. I løbet af eftermiddagen 
når vi frem til den danske 
grænse, og videre til vores 
hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.245,- 

Udflugter: 
Alt. 1: Her oplever vi storbyen, vi ser bl.a. Un-
ter den Linden, Brandenburger Tor, ruinkirken 
Kaiser-Wilhelm Gedächtnis Kirche og Kurfür-
stendamm. Vi skal også op i TV-tårnet. 

 

Alt. 2: Her oplever vi Potsdam, Cecilienhof og 
Sanssouci.  

 

 

 

 

Alt. 3: Her oplever vi det specielle område 
Spreewald, sydøst for Berlin i retning af den 
polske grænse. Vi skal på en 3 timers bådtur, 
hvor vi får frokost undervejs. 

 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3/4 overnatninger på  
Hotel am Lunik Park 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Sejltur inkl. frokost kun 5 dage 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Mecklenburg - 4 dage 
På denne spændende tur til 
Mecklenburg-Vorpommern 
skal vi opleve både natur og 
byliv. Vi bor smukt lige ud til 
søen Plauer See. På turen 
bliver bliver man imponeret 
over Hansestædernes faca-
der, skønhed og historie. I 
dag er flere optaget på Une-
scos liste over verdenskultur-
arv.  

Hotellet 

Standhotel Plau am See. 

Hyggeligt hotel beliggende 

direkte ned til søen Plauer 

See. Hotellet har restaurant 

samt wellness-afdeling med 

swimmingpool, sauna og 

dampbad. Alle værelser er 

med bad og toilet og TV samt 

telefon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
turen sydover. Vi kører først 
til Ratzenburg, hvor vi gør op-
hold. Vi fortsætter forbi en 
masse søer, og sidst på efter-
middagen er vi fremme ved 
vort hotel. Aftensmad på ho-
tellet. 

 

2. - 3. dag: 3 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

4. dag: Det går atter nordpå, 
undervejs finder vi et hygge-
ligt sted, hvor vi spiser fro-
kost. I løbet af eftermiddagen 
når vi frem til den danske 
grænse, og videre til vores 
hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.395,- 

Udflugter: 
Tur 1: Her besøger vi Bollewick, en gammel 
nedlagt bondegård, hvor der i dag er masser 
af butikker. Videre til Waren og Naturresort 
Drewitz. Her besøger vi Erich Honecker Jagt 
hytte. Landbrugsmuseet 

 

 

 

 

 

Tur 2: Her skal vi besøge Neustrelitz, en hyg-
gelig by med bygninger i barokstil, og koncen-
trationslejren for kvinder: Ravensbrück. 

 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3 overnatninger på  
Strandhotel Plau am See 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Entré til Landbrugsmusset 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 

NYHED 
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Rügen - 4 el. 5 dage 
Rügen er Tyskland største Ø, 
som indtil 1989 var delvis luk-
ket land for den vestlige ver-
den. Oplev denne dejlige ø, 
som byder på en enestående 
natur. Her er alt: Stejle kridt-
klinter, mange små vige og 
fjorde.  

Hotellet 
Rügen Hotel i Sassnitz. Godt 
4**** hotel med bad/toilet, 
telefon og TV på alle værel-
ser, opholdsrum, pæn og god 
restaurant med 3-retters me-
nu samt bar.  

 

Park Hotel Rügen er et 3*** 
hotel beliggende midt på øen 
i byen Bergen. Alle værelser 
har bad/toilet, hårtørrer, TV, 
Wifi og køleskab. 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
går turen via Spodsbjerg-
Tårs til Gedser, hvorfra vi sej-
ler til Rostock. Efter ankomst 
til Tyskland går turen østpå 
mod Stralsund og videre over 
broen til Rügen. Efter an-
komst bliver vi indkvarteret, 
hvorefter middagen venter. 

 

2. - 3. dag: 2 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

4. dag: Hjemturen begynder: 
Først tilbage over broen, så 
forbi byerne Rostock, Wismar 
og Lübeck. I Nordtyskland 
hygger vi os med frokost, og i 
løbet af eftermiddagen når vi 
frem til den danske grænse, 
og videre til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.445,- 

Udflugter: 
Alt. 1: Vi skal på tur til det nordligste punkt på 
øen - Kap Akona. Vi kommer også på en sejl-
tur, hvor vi oplever Rügens kridhvide skræn-
ter fra søsiden. Endvidere får vi et besøg ved 
Kolos von Prora, Hitlers drøm om et feriepara-
dis. 

 

 

 

 

 
Alt. 2: Her oplever vi Stalsund, en smuk by 
med masser af atmosfære . 

Alt. 3: Besøg i den ”hvide” by Putbus. Tur 
med damplokomotiv ”Rasende Roland” og 
besøg i Binz, her er smukke villaer og bade-
hoteller. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3/4 overnatninger på  
Hotel på Rûgen 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Sejltur  
Diverse entreer og billetter iføl-
ge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Altenahr - 5 dage 
Ahrdalen er Europas nordlig-
ste vinområde. Byen Altenahr 
ligger smukt, midt i Ahrdalen, 
en sidedal til Rhinen og med 
en masse vinmarker. Det 
unikke klima her giver druer-
ne de optimale betingelser. 
Et naturligt landskab med 
takkede klipper, skove og flo-
den, der snor sig smukt gen-
nem dalen med de skrånen-
de vinbjerge på begge sider.  

 

 

 

Hotellet 
Hotel Ruland. Hyggeligt hotel 
godt beliggende i byen. Her 
er restaurant, hyggelig ølhave 
og solterrasse med udsigt 
over Arhdalen. Dejlige værel-
ser med bad, toilet og TV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Afgang tidligt mor-
gen. Kørsel gennem Tysk-
land. Vi kommer forbi Köln og 
når vores destination, Al-
tenahr, sidst på eftermidda-
gen. Indkvartering på vores 
hotel, og om aftenen vil der 
være middag på hotellet. 

 

2. - 4. dag: 3 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale. 

 

5. dag: Vi kører atter nordpå. 
I Nordtyskland finder vi et 
hyggeligt sted, hvor vi skal 
ind og have frokost. I løbet af 
eftermiddagen når vi frem til 
den danske grænse, og vide-
re til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.975,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi ser nærmere på Altenahr og omegn 
også til Mayen, vi ser den smukke natur i om-
rådet, og om eftermiddagen er der vinsmag-
ning. 

Tur 2: Vi kommer til Cochem, og ser den  

 

 

 

 
smukke gamle bydel. Denne dag skal vi også 
på smuk sejltur fra Cochem til Beilstein. 

Tur 3: Vi besøger i dag Bonn, som var rege-
ringsby frem til 1999. Turen går videre til 
Köln, hvor vi bl.a. ser den smukke domkirke. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Hotel Ruland 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Sejltur  
Vinsmagning 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Harzen - 5 dage 
Harzen - de  højeste bjerge i 
Nordtyskland, ikke mindre 
end 3 delstater har andel i 
området. Efter anden Ver-
denskrig gik grænsen gen-
nem Harzen i området om-
kring ved Bloksbjerg, med 
sine 1.142 m over havet, det 
højeste punkt.  

Hotellet 

Hotel Achtermann er belig-
gende i kurbyen Braunlage, 
og er et hyggeligt familiedre-
vet hotel. Alle værelser har 
bad og toilet samt radio og 
TV. 

 
Hotel Seela. Dette 4-
stjernede hotel ligger i Bad 
Harzburg på grænsen til Harz 
Nationalpark. Alle værelser er 
med bad og toilet, kabel-TV, 
telefon og hårtørrer. Stor in-
dendørs swimmingpool (Husk 
badetøj ), keglebaner, uden-
dørs terrasse, samt elevator. 

 

 

 

 

 

 
Program 

1. dag: Efter opsamling går 
det sydover gennem Nord-
tyskland forbi Hamburg og 
Hannover til Harzen. Vi er 
fremme ved vort hotel til af-
tensmad.  

2. - 4. dag: 3 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

5. dag: På hjemturen kører vi 
over Celle, hvor vi holder en 
lille pause, derefter kører vi 
forbi Bergen Belsen. Vi finder 
et hyggeligt sted, hvor vi får 
frokost. Herfra går turen forbi 
Hamborg, og i løbet af efter-
middagen når vi frem til den 
danske grænse, og videre til 
vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pris pr. person fra 
kr. 3.695,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi kører rundt i det centrale Harzen. 
Her ser vi bl.a. Brocken, og Gosler m.m 

Tur 2: Turen går til Wernigerode, hvor vi skal 
med et gammelt damplokomotiv til Drei An-
nen Hohe. Vi besøger også Quedlinburg den- 

 

 

 

 
ne dag. 

Tur 3: Vi kører igen til Wernigerode, hvor vi 
skal se nærmere på byen. Vi kører med trak-
tortog til slottet. Og vi ser også Hexendanse-
pladsen v/Thale. 

 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Hotel i Harzen 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Traktortog 
Damptogbillet 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Wittenberg - 5 dage 
Byen Wittenberg, emmer af 

historie og blev for alvor sat 

på verdenskortet da Martin 

Luther i 1517 offentliggjorde 

sine 95 teser i byens gader. 

Vi går på denne rejse i Lu-

thers fodspor, og oplever 

hans liv og hans synspunkter. 

 

 

Hotellet 

Luther Hotel Wittenberg. 

Hyggeligt hotel beliggende i 

centrum af Wittenberg. Hotel-

let har restaurant, bar, sauna 

samt en have. Alle værelser 

er med bad og toilet, hårtør-

rer og minibar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
det sydover. Vi kører gennem 
Slesvig-Holsten, forbi Ham-
borg og med passende pau-
ser når vi til den historiske by 
Wittenberg sidst på eftermid-
dagen. Indkvartering på vo-
res hotel, og middag om afte-
nen. 

2. - 4. dag: 3 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

5. dag: Det går atter nordpå, 
undervejs finder vi et hygge-
ligt sted, hvor vi spiser fro-
kost. I løbet af eftermiddagen 
når vi frem til den danske 
grænse, og videre til vores 
hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.945,- 

Udflugter: 
Tur 1: I dag bliver vi i Wittenberg, hvor vi ser 
mange af byens seværdigheder, vi skal natur-
ligvis se slotskirken, hvor de berømte opslag 
af de 95 teser skulle have fundet sted 31. ok-
tober 1517.  

Tur 2: Her oplever vi Torgau og Leipzig. Beg-
ge byer fortæller en masse om Luther. 

 

 

 

 
Tur 3: I dag skal vi besøge Eisleben, hvor vi 
skal ind og se Luthers fødehjem, hvor han 
blev født i 1483, hvor han døde i 1546.  

 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Luther Hotel Wittenberg 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 

NYHED 



18 

Weserbergland - 4 el. 5 dage 

Weserbergland - her skal vi 
på en rigtig eventyrrejse 
langs floden Weser. Brødre-
ne Grimm skrev deres even-
tyr her. En spændende og 
afvekslende rejse venter dig i 
det romantiske bjergland-
skab: Bløde bakker, pragtful-
de slotte, hyggelige bindings-
værkshuse og idyllisk flod-
landskab præger dette char-
merende område, ligesom  
regionen er præget af det 
romantiske landskab.  

Hotellet 
Hotel Schwalerberger Malka-
sten. Et hyggeligt og familie-
ejet hotel beligenden i den 
lille brostensbelagte by 
Schwalenberg. Hotellet har 
en hyggelig bierstube, og en 
god restaurant. Alle værelser 
er med bad/toilet, TV og tele-
fon. Der er ”Happy Hour” 
hver aften fra kl. 18.00 - 
19.00. 

 

 

 

 

 

 
Program 

1. dag: Efter opsamling går 
det sydover. Vi kører gennem 
Slesvig-Holsten, forbi Ham-
borg og med passende pau-
ser når vi til den hyggelige by 
Schwalenberg sidst på efter-
middagen. Indkvartering på 
vores hotel, og middag om 
aftenen. 

2. - 3. dag: 2 gode dage til at 
køre udflugter m.m. Alt efter 
aftale 

4. dag: På hjemturen kører vi  
forbi byerne Hannover og 
Hamburg. I Nordtyskland fin-
der vi et hyggeligt sted, hvor 
vi skal ind og have frokost. I 
løbet af eftermiddagen når vi 
frem til den danske grænse, 
og videre til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pris pr. person fra 
kr. 2.875,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi kører til Bad Pyrmont, som i 1700-
tallet var et mondænt sted for fyrster og mo-
narker fra hele Europa.  Vi besøger Hermanns 
Denkmal og Extersteine 

 

 

 

 

 

 
Tur 2: Denne udflugt går til Hameln, Rottefæn-
gerens by. Her vil vi kl. 13.00 se det berømte 
klokkespil på byens rådhustorv. Vi kører vide-
re til Fürstenberg, med mulighed for at se Por-
celænsudstilling i Fürstenberg Slot (entré ikke 
inkluderet i prisen). 

  

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3 overnatninger på Hotel 
Schwalenberger Malkasten. 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
Entré til Fürstenberg Slot 
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Kassel/Berleburg - 5 dage 
Kassel i Midttyskland, giver 
os mulighed for at tilbyde jer 
en tur med mange oplevel-
ser.  Vi skal opleve den 
smukke by Berleburg og ny-
de de smukke landskaber, 
som omgiver byen.  

 

 

 

 

Hotellet 
Hotel Stadt Baunatal. Hygge-
ligt hotel med egen restau-
rant, bar og keglebaner. Go-
de, men uensartede værelser 
med bad og toilet, TV og tele-
fon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program 

1. dag: Efter opsamling Vi 
kører gennem Slesvig-
Holsten, forbi Hamborg og 
Hannover til Baunatal nær 
Kassel, hvor vi ankommer 
sidst på eftermiddagen. Vi 
bliver indkvarteret på Hotel 
Stadt Baunatal, og til aften får 
vi en 3-retters menu.  

2. - 4. dag: 3 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

5. dag: På hjemturen kører vi 
forbi byerne Göttingen, Han-
nover og Hamburg. I Nord-
tyskland finder vi et hyggeligt 
sted, hvor vi skal ind og have 
frokost. I løbet af eftermidda-
gen når vi frem til den danske 
grænse, og videre til vores 
hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.375,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi skal opleve Berleburg, og skal bl.a. 
ind til Bad Berleburg og besøge slottet, hvor 
prinsesse Benedicte bor. Her får vi rundvis-
ning og frokost.  

Tur 2: Turen går ud i området omkring Kassel. 
Vi besøger Hannoversch Münden, en fanta-
stisk  

 

 

 

 
smuk bindingsværksby. Vi kommer til Wil-
helmshöhe. 

Tur 3: Vi kommer på denne tur til Alsfeld og 
Fulda, hvor vi bl.a. ser den flotte barokke 
domkirke. 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Hotel Stadt Baunatal 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Frokost ved Schloss Berleburg 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Rüdesheim - 5 dage 
Den næsten verdenskendte 
by Rüdesheim er ideel for en 
vellykket ferie. Byen byder på 
en dejlig promenade langs 
Rhinen, hvor der døgnet 
rundt er en livlig skibstrafik. 
Langs bredderne rejser vin-
markerne sig til begge sider, 
og der er gode muligheder 
for vandreture i de smukke 
omgivelser. Aftenlivet i Rüde-
sheim er et kapitel for sig, og 
hver aften er der musik og 
dans i de mange beværtnin-
ger i Tysklands mest berømte 
gade, Drosselgasse. 

 

Hotellet 
Hotel Rüdesheimer Hof. Ho-
tellet har restaurant, elevator, 
indendørs swimmingpool, 
sauna og dampbad. Alle væ-
relser er med bad/toilet, TV 
og føn. Hotellet ligger cen-
tralt, ca. 5 min. I gåafstand fra 
centrum. 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Vi starter tidligt om 
morgenen, og derefter går 
det hurtigt med passende 
pauser ad motorvejen sydpå 
forbi Hamburg, Hannover, 
Göttingen, Kassel og Frank-
furt til den hyggelige Rüde-
sheim ved Rhinen Vi er sent 
fremme ved vort hotel. Mid-
dag på hotellet. 

2 - 4. dag: 3 gode dage til 
udflugter. 

5. dag: Vi spiser tidlig mor-
genmad og begynder vores 
hjemtur.  Vi finder et hygge-
ligt sted, hvor vi nyder vores 
frokost, inden vi fortsætter 
mod Danmark. I løbet af ef-
termiddagen når vi frem til 
den danske grænse, og vide-
re til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.875,- 

Udflugter: 
Tur 1: Tur langs Rhinen til Koblenz. Vi nyder 
også en sejltur på Rhinen til bl.a. Loreley-
klippen. 

Tur 2: Tur til Cochem med pause over 
Hunsrück bjergene hjem Bingen Rudesheim 

 

 

 

 
Tur 3: I dag skal vi til Niederwald Denkmal og 
ser den enestående udsigt over Rhinen og 
Rüdesheim. Om eftermiddagen besøger vi en 
vinbonde. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Hotel Rüdesheimer Hof 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Sejltur på Rhinen 
Besøg hos vinbonde 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Mosel - 5 dage 
Mosel-floden med sine 545 
km. snor sig gennem et utro-
lig flot landskab med vinbjer-
ge, 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 me-
ste vinsorten Riesling, en dej-
lig og smagfuld og fyldig 
druesort.  

 

Hotellet 
Hotel Brixiade er dej-
ligt beliggende ved Mosel-
promenaden i Cochem. Ho-
tellet råder over restaurant, 
elevator og indendørs svøm-
mebassin. Værelserne er 
med bad, toilet, minibar, safe-
boks samt tv og telefon.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Program 

1. dag: Vi starter tidligt om 
morgenen, og derefter går 
det hurtigt med passende 
pauser ad motorvejen sydpå 
forbi Hamburg, Hannover, 
Göttingen, Kassel og Frank-
furt til Cochem ved Mosel. Vi 
er sent fremme ved vort ho-
tel. Middag på hotellet. 

2 - 4. dag: 3 gode dage til 
udflugter. 

5. dag: Vi spiser tidlig mor-
genmad og begynder vores 
hjemtur.  Vi finder et hygge-
ligt sted, hvor vi nyder vores 
frokost, inden vi fortsætter 
mod Danmark. I løbet af ef-
termiddagen når vi frem til 
den danske grænse, og vide-
re til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 4.395,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi bruger dagen i Cochem, hvor vi ser 
de smukke gader og de mange vinforretnin-
ger. Om eftermiddagen sejler vi fra Cochem til 
Beilstein, en smuk tur.  

Tur 2: I dag går turen til Trier, Tysklands æld- 

 

 

 

 
ste by. Efter en byrundtur til fods blive der tid 
på egen hånd. 

Tur 3: I dag kommer vi til den hyggelige by 
Bernkastel. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Hotel Brixiade 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Sejltur på Mosel 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Dresden - 5 dage 
En rejse til Dresden, også 
kaldet Elbens Firenze, er en 
oplevelse af en by, som har 
rejst sig på ny. Vi skal se inte-
ressante bygninger, opleve 
den afslappede atmosfære i 
centrum, og på spændende 
udflugter op langs Elben 
samt være i den historiske 
gamle by. Dresden er i dag 
en by, hvor gamle barokbyg-
ninger vidner om fornem 
gammel kultur. Dog blandet 
op med  mere kuriøse end 
kønne indslag fra DDR-tiden. 
Et eksempel på dette sær-
prægede mix kan opleves på 
Altmarkt, der indtil bombar-
dementet i 1945 var en smuk 
barokplads.  

Hotellet 
Hotel am Terrassenufer. Dej-
ligt hotel beliggende med ud-
sigt til den gamle bydel samt 
Elben. Hotellet har restaurant 
og bar. Alle værelser er med 
bad og toilet. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Program 

1. dag: Vi starter tidligt om 
morgenen, og derefter går 
det hurtigt med passende 
pauser ad motorvejen sydpå 
forbi Hamburg, Hannover til 
Dresden. Vi er fremme ved 
vort hotel til aftensmad.  

 

2 - 4. dag: 3 gode dage til 
udflugter. 

 

5. dag: Efter morgenmaden 
pakker vi bussen og kører 
nordpå. På hjemturen kom-
mer vi forbi Berlin. Ved fro-
kosttid er vi i Nordtyskland, 
og vi finder et hyggeligt sted, 
hvor vi får frokost. I løbet af 
eftermiddagen når vi frem til 
den danske grænse, og vide-
re til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pris pr. person fra 

kr. 4.275,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi starter med en byrundtur til fods i 
Dresden. Om eftermiddagen skal vi på en 
smuk sejltur på Elben. Besøg Blomsterparken 

Tur 2: Tur til det Sachsische Schweiz. Her kø-
rer vi til Bastai og videre til Königstein. 

 

 

 

 
Tur 3: Vi besøger porcelænsbyen Meissen. 
Eftermiddagen er til fri disposition evt. til at gå 
en tur langs Elben. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Hotel am Terassenufer 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Sejltur på Elben 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Franken - 5 dage 

På denne tur til den nordlige 
del af Bayern oplever vi en 
masse. Vi skal besøge spæn-
dende byer, se vinmarker, og 
have vinsmagning på hotellet, 
vi får en smuk sejltur på Main 
Floden, og der bliver en aften 
med musik og dans på hotel-
let. Alt i alt en oplevelsesrig 
tur. 

 

Hotellet 
Hotel zum Storch Schlüssel-
feld består af to huse tæt på 
hinanden. Hotellet har restau-
rant og elevator. Husene er 
ny renoveret i 2009 og 2011. 
Der er trådløst internet ad-
gang. Værelserne er lyst ind-
rettet med TV, telefon og mi-
nibar samt badeværelse med 
douche/bad og toilet og føn-
tørrer. Hotellet har også sola-
rium, spa og sauna samt lille 
fitnessrum, der frit kan benyt-
tes.  

 

 

 

 

 
 

Program 

1.dag: Vi starter tidligt om 
morgenen, og derefter går 
det hurtigt med passende 
pauser ad motorvejen sydpå 
forbi Hamburg, Hannover og 
Leipzig Vi er fremme ved vort 
overnatnings hotel til aftens-
mad.  

2.dag: Besøger vi Vierzehn 
helingen kirken. Herfra til 
Bamberg 

3 - 4. dag: 2 gode dage til 
udflugter. 

 

5. dag: Efter morgenmaden 
pakker vi bussen og kører 
nordpå. Ved frokosttid er vi i 
Göttingen, og vi finder et hyg-
geligt sted.  I løbet af efter-
middagen når vi frem til den 
danske grænse, og videre til 
vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra  

kr. 3.795,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi besøger en vinbonde med frokost. 
Bryggeri besøg med smagsprøver 

Tur 2: Vi besøger Pommersfeld med det hvide 
slot Forchheim, Tüchersfeld og Pottenstein  

 

 
 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Hotel zum Storch 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Bryggeribesøg med ølsmagning 
Vinsmagning på hotel 
Dans og musik en aften 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 
Drikkevarer 
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Oktoberfest - 4 dage 

Oplevelsesrig tur til Baunatal, 
med masser af hygge, danse-
aften med All Inclusive drik-
kevarer, (øl, vin, vand) en af-
ten med rigtig Bayersk stem-
ning. Bryggeribesøg med 
rundvisning, smagsprøver, 
samt frokost på bryggeriet. 
Hyggeaften i hotellets bar i 
kælderen ”Den gamle Smed-
je”, mulighed for at spille 
kegler. Indkøbstur til Kassel. 

 

Hotellet 
Hotel Stadt Baunatal. Hygge-
ligt hotel med egen restau-
rant, bar og keglebaner. Go-
de, men uensartede værelser 
med bad og toilet, TV og tele-
fon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling kører 
vi gennem Slesvig-Holsten, 
forbi Hamborg og Hannover 
til Baunatal nær Kassel, hvor 
vi ankommer sidst på efter-
middagen. Vi bliver indkvar-
teret på Hotel Stadt Baunatal, 
og til aften får vi en 3-retters 
menu.  

2. - 3. dag: 2 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

4. dag: Vi kommer forbi byer-
ne Göttingen, Hannover og 
Hamburg. I Nordtyskland fin-
der vi et hyggeligt sted, hvor 
vi skal ind og have frokost. I 
løbet af eftermiddagen når vi 
frem til den danske grænse, 
og videre til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.145,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi kommer til Herkules og Wil-
helmshöhe. Besøg i Kassel med mulighed for 
indkøb. Om aftenen dans og musik med fri 
drikkevarer fra kl. 19.00 - 23.00.  

 

 

 

 

 
Tur 2: Vi kører til Ederseee. Herfra videre til 
Brauhaus Bad Wildungen, hvor  vi får rundvis-
ning og frokost  med øl. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3 overnatninger på  
Hotel Stadt Baunatal 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Danseaften med drikkevarer 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Lüneburger Heide - 4 dage 
Et besøg på Lüneburger Hei-
de rummer mange dejlige 
oplevelser med både natur, 
kultur og historie. Den per-
fekte tur for socialt samvær 
med masser af hygge og 
hjemmelavet mad. 

 

 

Hotellet 
Heidehotel Herrenbrücke. 
Hyggeligt hotel med den syn-
gende vært Thorsten. Hotel-
let har restaurant, keglebane 
og udendørs opvarmet pool 
som er åben fra 15. maj -15. 
september. Alle værelser har 
bad/toilet, TV og telefon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program 

1. dag: Efter opsamling kører 
vi sydpå mod Lüneburger 
Heide. Vi kommer til vores 
dejlige hotel i Fassberg sidst 
på eftermiddagen, hvor vi bli-
ver indkvarteret og hvor en 
dejlig middag venter. 

 

2. - 3. dag: 2 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

4. dag: Vi begynder vores 
hjemtur. Vi kører ind til den 
smukke ”stenrige” by Lüne-
borg.  Her finder vi et hygge-
ligt sted, hvor vi skal ind og 
have frokost. I løbet af efter-
middagen når vi frem til den 
danske grænse, og videre til 
vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.345,- 

Udflugter: 
Tur 1: I dag skal vi på en dejlig hestevognstur 
på heden. Over middag besøger vi verdens 
eneste museum om luftbroen til Berlin. Om 
aftenen er der dans og musik på hotellet.  

 

 

 

 

 
Tur 2: Udflugten går til byen Celle, hvor vi 
bl.a. besøger Celle Slot med Caroline Mathil-
de som omdrejningspunkt. Sejltur på floden. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3 overnatninger på  
Heidehotel Herrenbrücke 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Aften med dansk og musik 
Hestevognstur 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Uetersen - 3 dage 
På denne hyggelige tur til 
Nordtyskland skal vi både op-
leve by og natur. Vi kommer 
til det smukke område om-
kring Altes Land, som er 
Nordeuropas største område 
for frugtavl. 

 

 

Hotellet 

Park Hotel Rosarium. Dejligt 

hotel 35 km. nordvest for 

Hamborg. Hotellet består af 2 

fløje. Elevator i den ene fløj. 

Der skal påregnes værelser i 

begge fløje. Alle værelser er 

med bad/toilet, TV, telefon, 

minibar og føn. Hyggelig og 

smagfuld restaurant med ud-

sigt til rosenparken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
turen sydover. Vi kører til 
Bordesholm, hvor vi skal ind 
og have frokost. Turen fort-
sætter nu via Elmshorn (her 
er evt. mulighed for at kom-
me ud og gå en dejlig tur), og 
videre til vores hotel i Ueter-
sen. Aftensmad på hotellet. 

 

2. dag: Udflugt 

 

3. dag: Vi kører atter nordpå. 
Vi kommer forbi Heide, hvor 
der er kort ophold. Videre til 
Husum, hvor vi får frokost in-
den vi fortsætter til grænsen. 
Vi kommer hjem først på afte-
nen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.795,- 

Udflugter: 
Tur 1:  Vi kører til Stade, hvor vi starter med 
en dejlig byvandring. Vi finder et hyggeligt 
sted i Stade, hvor vi nyder vores frokost, in-
den vi fortsætter på en smuk rundtur i land-
skabet, som er præget af frugtavl og smukke 
bindingsværksgårde med helt speciel bygge-
stil. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2 overnatninger på  
Park Hotel Rosarium 
Helpension fra frokost 1. dag til 
og med frokost 3. dag 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 

NYHED 
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Braunschweig - 3 dage 
Denne tur er på mange må-
der anderledes, og mange vil 
nok mene, at den især hen-
vender sig til mændene. Men 
vi kan garanterer at kvinder-
ne også vil synes den er 
spændende. 

 

 

 

 

Hotellet 

Vi finder gode hoteller, som 

ligger centralt i forhold det 

det vi skal se. Hotellet har 

bl.a. restaurant. Alle værelser 

er med bad og toilet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program 

1. dag: Efter opsamling går 
turen sydover. Vi kører til Air-
bus fabrikken ved Hamborg, 
hvor vi skal ind og have en 
spændende rundvisning. 
Herfra kører vi videre til vores 
hotel i Braunschweig, hvor vi 
bliver indkvarteret. Middag 
på hotellet. 

 

2. dag: Udflugt 

 

3. dag: Vi kører atter nordpå.  
Vi kommer forbi skibshæve-
værket Scharnebeck. I Nord-
tyskland finder vi et hyggeligt 
sted, hvor vi skal ind og have 
frokost. I løbet af eftermidda-
gen når vi frem til den danske 
grænse, og videre til vores 
hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.495,- 

Udflugter: 
Dag 2: I dag kører vi til Wolfsburg, hvor vi be-
søger Autostadt Museum. Det er Volkswagens 
oplevelsescenter, som er lige ved fabrikken i 
Wolfsburg. Vi får en spændende rundvisning, 
og der bliver også god tid til at gå rundt på 
egen hånd og se på museet.  

 

 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2 overnatninger på  
Gode hoteller 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Rundvisning på Airbus 
Rundvisning på Autostadt 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 

NYHED 



28 

Friedrichstadt - 3 dage 
På denne tur skal vi opleve 
nogle af Nordtysklands natur-  
og kulturperler. Vi skal bo i 
Friedrichstadt. Byen minder 
meget om en typisk hol-
landsk by med sin specielle 
gadestruktur, huse i hol-
landsk renæsancestil og sno-
ede kanaler.  

 

 

Hotellet 
Hotel Aquarium er et familie-
ejet hotel, som ligger direkte 
ved kanalerne og kun 50 me-
ter fra byens torv. Hotellet 
tilbyder pool, sauna, damp-
bad samt et udvalg af well-
nessbehandlinger. Hotellet 
har desuden restaurant. Alle 
værelser er med TV, minibar 
samt bad/toilet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program 

1. dag: Efter opsamling kører 
vi til Nordtyskland, hvor vi 
starter med at besøge det 
imponerende Eider Sperr-
werk. Herfra kører vi videre til 
Tönning, en havneby ved 
mundingen af Ejderen. Vi an-
kommer til Friedrichstadt 
sidst på eftermiddagen. Ind-
kvartering og middag på ho-
tellet. 

 

2. dag: Udflugt til Helgoland. 

 

3. dag: Vi begynder vores 
hjemtur, starter med at køre 
til Storkebyen Bergenhusen. 
Fra omkring maj til august er 
der ca. 16 storkepar i denne 
lille idylliske landsby.  Vi fin-
der et hyggeligt sted, hvor vi 
nyder vores frokost, inden vi 
fortsætter mod Danmark. I 
løbet af eftermiddagen når vi 
frem til den danske grænse, 
og videre til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.845,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi besøger Helgoland, som ligger ca. 
70 km fra fastlandet. En omtumlet tilværelse 
som både dansk, tysk og engelsk besiddelse 
endte med en “besættelse” af området. 

 

 

 

 

 
Som et randområde i Europa har øen toldfri 
status, hvilket kan mærkes på prisniveauet. 
Øen er bilfri, og fodgængere har således kro-
nede dage.  

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2 overnatninger på  
Hotel Aquarium 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Færge til Helgoland 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Bordesholm - 3 dage 
Bordesholm ligger mellem 
Kiel og Neumünster, som er 
et godt udgangspunkt for vo-
res udflugter. På denne tur 
besøger vi det Holstenske 
Schweiz. Bad Malente, Plön 
og videre østpå mod Lübeck.  
Hansestaden Lübeck er med 
sine ca. 220 .000 indbyggere  
den næststørste by i Schles-
vig–Holstein.  

 

 

Hotellet 
Hotel Carstens. Hotellet har 
restaurant, keglebaner,  alle 
værelser med bad/toilet. Ho-
tellet ligger centralt, ca. 5 mi-
nutters gå afstand fra cen-
trum. Delvis indkvartering i 
gæstehus få skridt fra hotel-
let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program 

1. dag: Efter opsamling kører 
vi til Nordtyskland. Vi kom-
mer forbi Husum og Eider 
Sperrwerk inden vi kommer 
til Bordesholm. Indkvartering 
og middag på hotellet. 

 

2. dag: Udflugt til Lübeck 
m.m. Dans og musik på ho-
tellet om aftenen. 

 

3. dag: Vi begynder vores 
hjemtur. Vi kører via Kiel, og 
kommer forbi det Olympiske 
Stadion, som blev bygget til 
de Olympiske Lege i 1972. 
Mange sejlsportskonkurren-
cerne blev afholdt her i Kiel. 
Vi finder et hyggeligt sted, 
hvor vi nyder vores frokost. I 
løbet af eftermiddagen når vi 
frem til den danske grænse, 
og videre til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.245,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi kører til Ratzeburger See. Her var 
grænsen til DDR på østsiden af søen. Vestsi-
den tilhørte Vesttyskland. Vi skal ind og se 
Ratzeburg, som ligger på en ø i søen. Byen 
blev grundlagt i år 925 af Heinrich Löwe, og 
byens vartegn, Domkirken, har stået uæn- 

 

 

 

 
dret siden den tid. Foran kirken står der en 
afstøbning af kongeløven fra Braunschweig. 
Efter et ophold i byen, skal vi på en dejlig sejl-
tur fra Rothenhusen til Lübeck. Vi ser Lübeck 
inden vi kører tilbage til vores hotel. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2 overnatninger på  
Hotel Carstens 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Aften med dansk og musik 
Sejltur til Lübeck 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Bremen - 4 dage 
Hotellet 
Hotel Grasberger Hof. Hotel-
let ligger ikke langt fra Bre-
men. Et godt familiedrevet 
hotel med god mad, dejlige 
lokaler, terrasse, havestue 
m.m. Hotellet har 8 kegleba-
ner. Alle værelser er med 
bad og toilet og TV. 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
turen sydpå. Vi kommer ind 
over Husum, hvor vi ser hav-

nen. Her ligger skibene på 
bunden ved lavvande. Vi fort-
sætter til vores hotel som lig-
ger tæt ved Bremen. Indkvar-
tering og aftensmad. 

2. dag: Udflugt: Byrundtur i 
Bremen samt tur til kunstner-
byen Worpswede. Evt. kan 
arrangeres besøg på Merce-
des fabrikken. 

3. dag: Udflugt: Vi kører til 
Bremerhafen, hvor vi ser Ud-
vandrermuseet. Og vi får en 
dejlig havnerundfart. 

4. dag: Vi begynder vores 
hjemtur. Vi kører til Hamborg, 
hvor vi får en lille byrundtur. 
Vi finder et hyggeligt sted, 
hvor vi spiser frokost inden vi 
fortsætter hjemturen.  

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.095,- 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3 overnatninger på  
Hotel Grasberger Hof 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter inkl. entreer 
Havnerundtur i Bremerhafen 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 
Drikkevarer 

Schwerin - 4 dage 

Hotellet 
Trend Hotel Banzkow. Godt 
beliggende hotel med god 
restaurant, bar og saunaom-
råde. Alle værelser er med 
bad/toilet samt TV. 

 

Program 

1. dag: Vi kører sydpå, og 
kommer ind til Lübeck, hvor 
vi har et ophold i den hygge-
lige gamle by. Herefter kører 
vi videre til Banzkow ved 
Schwerin, hvor vi bliver ind-

kvarteret og får middag på 
hotellet. 

2. dag: Udflugt: Vi skal ind 
og se Schwerin by, som er et 
rigtig hyggelig by med flotte 
renoverede huse i Altstadt. 
Vi besøger også det betyd-
ningsfulde slot. 

3. dag: Udflugt: Vi besøger i 
dag Wismar og Rostock, 
hvor vi har god tid i begge 
byer. 

4. dag: Vi kører via Kiel, og 
kommer forbi det Olympiske 
Stadion, som blev bygget til 
de Olympiske Lege i 1972. 
Vi finder et hyggeligt sted, 
hvor vi nyder vores frokost, 
inden vi fortsætter mod Dan-
mark. Der bliver ophold ved 
grænsen, med mulighed for 
at handle. 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.975,- 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3 overnatninger på  
Trend Hotel Banzkow 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter inkl. entreer 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 
Drikkevarer 
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3 Lande - 5 dage 
På denne tur, som går til 

grænselandet mellem Tysk-

lan, Holland og Belgien, kom-

mer vi til at opleve alle 3 lan-

de, og ser hvor forskellige 

landene er, som om de er så 

tæt beliggende. 

 

 

 

 

Hotellet 

Vi bruger gode hoteller belig-

gende i Holland tæt på græn-

sen til Tyskland og Belgien 

Hotellet har bl.a. restaurant,. 

Alle værelser er med bad og 

toilet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
det sydover. Vi kører forbi 
Hamborg, Bremen og Düs-
seldorf til Holland tæt på bå-
de Tyskland og Belgien. Ind-
kvartering på vores hotel, og 
middag om aftenen. 

2. - 4. dag: 3 gode dage til at 
køre udflugter m.m. alt efter 
aftale 

 

5. dag: Det går atter nordpå, 
undervejs finder vi et hygge-
ligt sted, hvor vi spiser fro-
kost. I løbet af eftermiddagen 
når vi frem til den danske 
grænse, og videre til vores 
hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.695,- 

Udflugter: 
Tur 1: Formiddagen er til fri disposition, men 
vi anbefaler, at man ser sig om i vores hygge-
lige by. Om eftermiddagen skal vi opleve Eu-
ropas måske største blomsterpark i Arcen.   

Tur 2: Udflugten i dag går til Belgien. Vi kører 
til landets hovedstad Bruxelles, som bekendt 
huser EU´s og NATO´s hovedkvarterer. Vi kø- 

 

 

 

 
rer og går på byrundtur, og ser alle de sevær-
digheder man har hørt om, bl.a. EU-
bygningerne, Atomium og Grand Place. 

Tur 3: I dag kører vi til Middelagerbyen Mon-
chau i Tyskland. Byen var et af de rigeste om-
råder i Tyskland p.g.a. klædefremstilling, og 
det ses den dag i dag.  

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Gode hoteller 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Entré til Blomsterpark 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 

NYHED 
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Holland - 5 dage 
Holland er et uendeligt fladt 
land helt ud til horisonten. 
Blomstrende marker, vind-
møller, kanaler og diger præ-
ger landskabet. Hvert år i pe-
rioden fra sidst i marts til midt 
i maj kommer der tusindvis af 
turister for at opleve denne 
blomsterpragt, som kun fin-
des netop her.  

 

 

Hotellet 

Fletcher Badhotel Cal-

lantsoog. Hotellet ligger tæt 

ved havet og har overdækket 

terrasse og hyggelig restau-

rant (røgfri). Fine værelser 

med bad/toilet, TV, telefon og 

minibar, nogle har skøn ud-

sigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Vi kører gennem 
Slesvig-Holsten, hvor vi bl.a. 
passerer Kielerkanalen. Tu-
ren går videre forbi Hamburg 
mod Bremen, hvor vi kom-
mer over floden Weser. I lø-
bet af eftermiddagen når vi 
frem til den hollandske græn-
se og nu går turen gennem 
det nordhollandske land-
brugsland og forbi byen Gro-
ningen. Vi når frem til vort 
hotel først på aftenen. Ind-
kvartering og aftensmad, på 
hotellet. 

2 - 4. dag: 3 gode dage til 
udflugter, alt efter aftale. 

5. dag: Efter tidlig morgen-
mad går turen igen nordpå 
gennem Nordholland og ind i 
Tyskland. Herefter kører vi 
med passende pauser forbi 
Oldenburg, Bremen og Ham-
burg. I Nordtyskland spiser vi 
en hyggelig frokost. I løbet af 
eftermiddagen når vi frem til 
den danske grænse, og vide-
re til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 4.445,- 

Udflugter: 
Tur 1: Udflugt til Giethoorn, kendt som Hol-
lands Venedig, p.g.a. de mange kanaler. Her 
skal vi på en hyggelig sejltur.  

Tur 2: Vi besøger Enkhuizen, som er et stort 
friluftsmuseum. Vi besøger desuden den hyg-
gelige by Volendam, som ligger ud til vandet. 

 

 

 

 
Tur 3: Turen i dag går til Amsterdam, hvor vi 
ser de mange kendte seværdigheder. Vi skal 
også på sejltur på kanalerne. 

NB. Der kan arrangeres tur til Keukenhof  i 
marts - maj (ikke inkl. i prisen) 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Fletcher Badhotel Cal-
lantsoog 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
Entre til Keukenhof 
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Gorzow - 5 dage 
Gorzow ligger i den vestlige 
del af Polen. Denne del af Po-
len har på skift tilhørt Tysk-
land og Polen, og de fleste af 
de europæiske krige har sat 
deres aftryk her. Især 2. ver-
denskrig satte sine tydelige 
spor på denne del af Polen, 
men den er nu genopbygget 
og optimismen er vendt tilba-
ge. 

 

 

 

Hotellet 

Hotel Mieszko. 3-stjernet ho-

tel i centrum af Gorzow. Alle 

værelser er med bad/toilet, 

TV og telefon. Hotellet har 

restaurant, café, vekselkontor 

og casino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

1. dag: Afgang med bus tidlig 
morgen. Kørsel gennem 
Tyskland, undervejs får vi 
kaffe og rundstykke ved bus-
sen. Vi ankommer til Gorzow, 
sidst på eftermiddagen, hvor-
efter vi indkvarteres på vort 
hotel. Aftensmad på hotellet. 

 

2 - 4. dag: 3 gode dage til 
udflugter. 

 

5. dag: Efter morgenmaden 
pakker vi bussen og begyn-
der vores hjemtur. Vi finder 
et hyggeligt sted i Nordtysk-
land, hvor vi spiser frokost. I 
løbet af eftermiddagen når vi 
frem til den danske grænse, 
og videre til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 3.595,- 

Udflugter: 
Tur 1: Udflugt i Gorzow og omegn. Vi besøger 
et stort marked i Kostrzyn. Vi skal på et lokalt 
bryggeri, hvor vi får rundvisning og smagsprø-
ver samt frokost. Desuden skal vi på byrund-
tur i Gorzow. 

Tur 2: Udflugt til Stettin, her skal vi også på en  

 

 

 

 
hyggelig sejltur på floden Odra. 

Tur 3: Vi ser flere mindre byer syd for Gor-
zow. Her besøges den såkaldte Østvold, og 
ser verdens måske største statue af Jesus. 
Om aftenen er der folklore show.  

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
4 overnatninger på  
Hotel Mieszko 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Folklore aften 
Bryggeribesøg inkl. frokost 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
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Prag - 6 dage 
Prag - Tjekkiets hovedstad - 
har gennem de sidste år vir-
ket som en magnet på man-
ge mennesker, hvilket er gan-
ske forståeligt, idet byen by-
der på mange gode oplevel-
ser. På denne tur får vi tid til 
at opleve byen, og tid til at se 
lidt af Prags seværdigheder. 

Hotellet 
Hotel Adeba, 3*** hotel. Ho-
tellet er beliggende knap 2 
km fra Wenzels-pladsen, som 
er centrum for byens forret-
nings- og kulturområde. Ho-
tellet råder over reception, 
restaurant, bar, elevator, air-
condition og gratis Wi-Fi. Væ-
relserne er pæne og udstyret 
med bad og toilet, hårtørrer, 
aircondition, telefon, TV, mi-
nibar og safeboks. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program 

1. dag: Vi kører tidligt afsted 
og kommer til Dresden, hvor 
vi får lidt tid inden vi kører 
videre til vores overnatnings-
hotel i nærheden af Leipzig. 

2. dag: Vi fortsætter mod 
Prag, og ankommer til vores 
hotel sidst på eftermiddagen. 
Indkvartering og middag. 

3 - 4. dag: 2 gode dage til 
udflugter, alt efter aftale. 

5. dag: Vi tager afsked med 
Prag og kører til Berlin, hvor 
vi får en byrundtur inden vi 
kører til vores overnatnings-
hotel i udkanten af Berlin. Vi 
får aftensmad på hotellet. 

6. dag: Vi fortsætter hjemtu-
ren, og vi finder et hyggeligt 
sted i Nordtyskland, hvor vi 
får frokost. I løbet af eftermid-
dagen når vi frem til den dan-
ske grænse, og videre til vo-
res hjembyer. 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 4.395,- 

Udflugter: 
Tur 1: Byrundtur i Prag, dels til fods og dels i 
bus. Vi ser Borgområdet, som ligger højt over 
Moldau-floden. Vi spadserer over Karlsbroen, 
og ser bl.a. det astronomiske ur. 

Tur 2: I dag skal vi en tur udenfor Prag for at 
opleve lidt af Tjekkiet. Vi besøger minebyen  

 

 

 

 
Pribram, hvor man gennem århundreder har 
udvundet sølv. Efter dette besøg fortsætter vi 
til det gamle kongeslot Karlstein, hvor der bli-
ver mulighed for at besøge slottet for dem, 
der har lyst og energi til det.  

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3 overnatninger på  
Hotel Adeba 
2 overnatninger i Tyskland 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia-cdn.tripadvisor.com%2Fmedia%2Fphoto-s%2F0d%2F95%2F02%2F8c%2Fentrance-of-adeba-hotel.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.au%2FLocationPhotoDirectLink-g274707-d632867-i227869324-Adeba_Hote
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Tyrol - 8 dage 
Tyrol er den eneste delstat i 
Østrig, som er helt omgivet af 
bjerge. På denne tur skal vi 
have naturoplevelse for alle 
pengene. Vi kommer også til 
en storby og oplever en lille 
smule af Italien. Der er over-
natning både på ud og hjem-
turen. 

Hotellet 

Hotel Johanna. Smukt belig-

gende hotel midt i Østrigs 

smukke natur. Hotellet er be-

liggende i 1.032 m højde.  

Alle værelser er indrettet i 

hyggelig landlig stil, alle med 

bad og toilet og TV samt tele-

fon. 

Hotel Eggerbräu er beliggen-

de lige i centrum af Imst. Ho-

tellet som har en hyggelig 

familiær atmosfære har re-

staurant og bar. Alle værelser 

har TV og telefon samt bad/

toilet. 

 

 

  

 

 

 

Program 
1. dag: Vi kører tidligt afsted 
og kommer forbi Hamborg og 
Hannover ned mod Kassel, 
med passende pauser. Over-
natning i Midttyskland. Af-
tensmad på hotellet. 

2. dag: Vi fortsætter sydpå 
forbi byerne Fulda, Würzburg 
og Ulm til Lindau. Vi fortsæt-
ter gennem Bregenz og vide-
re gennem Arlberg-tunellen. 
Vi ankommer til vores hotel, 
indkvartering, og aftensmad.  

3 - 6. dag: 3 gode dage til 
udflugter, alt efter aftale 

7. dag: Vi kører over Fern-
passet til Tyskland. Senere 
kører vi langs den tidligere 
grænse til Østtyskland og til 
aften når vi vores overnat-
ningshotel nær Göttingen. 
Middag på hotellet.  

8. dag: Vi fortsætter hjemtu-
ren, og vi finder et hyggeligt 
sted i Nordtyskland, hvor vi 
får frokost, inden vi fortsætter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 6.495,- 

Udflugter: 
Tur 1: Vi besøger Tyrols hovedstad Innsbruck. 
Vi ser bl.a. det berømte rundmaleri 
”Rundgemälde”. 

Tur 2: Vi kører til Italien og besøger Vipiteno, 
og kører over Europabroen og Brennerpasset. 

 

 

 
 

Tur 3: Vi kører gennem Paznauntal, og op 
over Silvrettapasset i 2032 m højde. Vi kom-
mer også gennem den smukke Montafondal, 
ligesom vi besøger St. Anton. 

Tur 4: Vi holder delvis fri. Mulighed for at tage 
svævebanen til en alpetop. 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
5 overnatninger på  
Hotel i Tyrol 
2 overnatninger i Tyskland 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Diverse entreer ifølge program 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
 

Super 

Hotel 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fluckys-welt.ch%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2F92c99447ef0bcb85_afadbd2b2de31482-660x330.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fluckys-welt.ch%2Fhotelempfehlungen%2Fhotel-johanna-umhausen-oesterreich%2F&docid=w
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Juletur til Bremen - 3 dage 
Hotellet 
Hotel Grasberger Hof. Hotel-
let ligger ikke langt fra Bre-
men. Et godt familiedrevet 
hotel med god mad, dejlige 
lokaler, terrasse, havestue 
m.m. Hotellet har 8 kegleba-
ner. Alle værelser er med 
bad og toilet og TV. 

Program 

1. dag: Efter opsamling kører 
vi sydpå. Vi stopper i Husum, 

hvor der bliver ophold, og 
hvor vi spiser frokost. Herfra 
videre til vores hotel i Gras-
berg. Middag på hotellet. 

2. dag: Vi kører til Bremerha-
ven. Her besøger vi udvan-
dremuseet, der fortæller om 
de mere end 7 millioner, der 
udvandrede fra Europa til 
Amerika. Efter et ophold her, 
skal vi besøge det store jule-
marked i byen. Der bliver et 
godt ophold i byen. Aftens-
mad på hotellet. 

3. dag: Vi begynder vores 
hjemtur. Vi kører til Hamborg, 
hvor vi skal opleve julemarke-
det i byen. Vi fortsætter nord-
på, og finder et sted at spise 
frokost. Hjemkomst sidst på 
eftermiddagen. 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.325,- 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2 overnatninger på  
Hotel Grasberger Hof 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Entré til Udvandremuseet 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 

Juletur til Stralsund - 3 dage 
Hotellet 

Arcona Hotel Baltic 4* hotel 

beliggende få skridt fra det 

historiske centrum af Stral-

sund. Hotellet har udover re-

staurant også sauna og fit-

ness-område. Alle værelser 

er med bad/toilet, TV og tele-

fon, desuden er der fri Wi-Fi 

på hotellet. 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
turen sydpå.  Vi ankommer til 

vores hotel i Stralsund sidst 
på eftermiddagen. Aftensmad 
på hotellet. 

2. dag: I dag bliver der god 
tid til at se nærmere på Stral-
sund. Vi bor så centralt, at vi 
på gåben kan nå julemarke-
det. Stralsund er desuden 
kendt som marcipan-by, og 
der bliver mulighed for at kø-
be det med hjem, hvis man 
ønsker dette. Aftensmad på 
hotellet. 

3. dag: Vi begynder vores 
hjemtur. Vi kommer forbi by-
erne Rostock, Wismar og Lü-
beck, og vi finder et hyggeligt 
sted på vejen hjem, hvor vi 
får frokost. Hjemkomst sidst 
på eftermiddagen. 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.295,- 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2 overnatninger på  
Arcona Hotel Baltic 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 
Drikkevarer 
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Juletur til Berlin - 4 dage 
Hotellet 
Hotel am Lunik Park. Dette 
hyggelige hotel er beliggen-
de i naturskønne omgivelser i 
den nordlige del af Berlin. 
Der er mulighed for social 
samvær i restauranten om 
aftenen efter middagen. Alle 
værelser er med bad og toilet 
og TV. 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 

turen sydover. Vi kører gen-
nem Slesvig-Holsten, og ved 
frokosttid når vi til det områ-
de, hvor grænsen tidligere 
gik mellem Øst- og Vesttysk-
land. Sidst på eftermiddagen 
er vi fremme ved vort hotel. 
Aftensmad på hotellet. 

2. dag: Byrundtur i Berlin, 
hvor vi ser alle seværdighe-
derne. 

3. dag: I dag skal vi rigtig op-
leve julemarkeder i Berlin. 

4. dag: Det går atter nordpå, 
under vejs finder vi et hygge-
ligt sted, hvor vi spiser fro-
kost. I løbet af eftermiddagen 
når vi frem til den danske 
grænse, og videre til vores 
hjembyer. 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.975,- 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
3 overnatninger på  
Hotel am Lunik Park 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer 
 

Juletur til Hannover - 3 dage 
Hotellet 
Heidehotel Herrenbrücke. 
Hyggeligt hotel med den syn-
gende vært Thorsten. Hotel-
let har restaurant, keglebane.  
Alle værelser har bad/toilet, 
TV og telefon. 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
turen sydover. Vi kører til Hu-
sum, hvor vi skal ind og have 
frokost på det gode skib Nor-

dentor. Herfra fortsætter vi til 
Glückstadt og videre til vores 
hotel, hvor der er indkvarte-
ring og aftensmad. 

2. dag: Vi skal ind til Hanno-
ver og opleve julemarkedet. 
Der findes 150 julepyntede 
boder og spisesteder om-
kring markedspladsen. Af-
tensmad på hotellet, og der-
efter dans og musik. 

3. dag: På hjemturen besø-
ger vi McArthurGlen Outlet 
Center i Neumünster. Efter et 
ophold her går turen videre 
mod nord. Vi finder et hygge-
ligt sted, hvor vi nyder vores 
frokost. I løbet af eftermidda-
gen når vi frem til den danske 
grænse, og videre til vores 
hjembyer. 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.345,- 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2overnatninger på  
Hotel Herrenbrücke 
Frokost første dag 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Danseaften med musik 
Udflugter 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 
Drikkevarer 



38 

Juletur til Kiel - 2 dage 
Hotellet 

Hotel Steigenberger Conti 

Hansa er et 4-stjernet hotel 

beliggende direkte i centrum 

af Kiel, og ud til kanalen, hvor 

krydstogtskibene lægger til. 

Hotellet råder over restaurant 

og har eget sauna– og fit-

nessområde. Alle værelser 

har bad/toilet, tv og minibar. 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 
turen med passende pause 
direkte til Kiel. Her er over 
100 boder, og det store vare-
hus Sofienhof ligger lige ved 
julemarkedet. Vi bliver ind-
kvarteret på vores hotel, og vi 
får middag på hotellet. 

2. dag: Vores hjemtur begyn-
der med et besøg på Rickling 
Landbrauerei. Her for vi en 
rundvisning og frokost med 
smagsprøver på øllet.  I løbet 
af eftermiddagen når vi frem 
til den danske grænse, og 
videre til vores hjembyer. 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 1.525,- 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
1 overnatning på  
Hotel Steigenberger Conti 
Hansa 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Rundvisning, frokost og øl-
smagning på Rickling Land-
brauerei 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 
Drikkevarer 

Juletur til Bordesholm-2 dage 
Hotellet 
Hotel Carstens. Hotellet har 
restaurant, keglebaner,  alle 
værelser med bad/toilet. Ho-
tellet ligger centralt, ca. 5 
minutters gå afstand fra cen-
trum. Delvis indkvartering i 
gæstehus få skidt fra hotel-
let. 

Program 

1. dag: Vi kører til  Hamborg, 
som har julemarked overalt i 
den indre by. På den smuk-
keste plads af dem alle, for-

an det imponerende histori-
ske rådhus, står de hyggeli-
ge salgsboder med brændte 
mandler, glühwein og kunst-
håndværkere. Hamborg jule-
markedet ved Mönckeberg-
straße er pragtfuldt og stort 
med over 150 salgsboder. Vi 
får rigtig god tid i Hamborg 
inden vi kører til vores hotel i 
Bordesholm, hvor vi bliver 
indkvarteret. Aftensmad på 
hotellet. Efter middagen er 
der dans og musik. 

2. dag: Vi kører til Flensborg, 
hvor vi igen skal nyde et rig-
tig tysk julemarked. Vi finder 
et hyggeligt sted, hvor vi ny-
der vores frokost. I løbet af 
eftermiddagen når vi frem til 
den danske grænse, og vide-
re til vores hjembyer. 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 1.295,- 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
1 overnatning på  
Hotel Carstens 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Danseaften med musik 
Udflugter 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 
Drikkevarer 
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Bowling i Bremen - 3 dage 
Hotellet 
Hotel Grasberger Hof. Hotel-
let ligger ikke langt fra Bre-
men. Et godt familiedrevet 
hotel med god mad, dejlige 
lokaler, terrasse, havestue 
m.m. Hotellet har 8 kegleba-
ner. Alle værelser er med 
bad og toilet og TV. 

 

Program 

1. dag: Efter opsamling går 

turen sydpå. Vi kommer ind 
over Husum, hvor vi ser hav-
nen. Her ligger skibene på 
bunden ved ebbe. Vi fortsæt-
ter til vores hotel som ligger 
tæt ved Bremen. Indkvarte-
ring og aftensmad. 

2. dag: Vi starter dagen med 
at kører til Rotenburg, hvor vi 
skal ind og spille bowling i 2 
timer. Herfra kører vi til Bre-
men, hvor vi kommer rundt 
og ser byen. Aftensmad på 
hotellet. 

3. dag: Vi begynder vores 
hjemtur. Vi kører til Glück-
stadt, hvor der bliver et op-
hold. Vi finder et hyggeligt 
sted, hvor vi spiser frokost 
inden vi fortsætter hjemturen.  

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.195,- 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2 overnatninger på  
Hotel GrasbergerHof 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Udflugter 
Bowling og skoleje 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 
Drikkevarer 

Bowling i Bordesholm-3 dage 
Og stavgang 

Hotellet 
Hotel Carstens. Hotellet har 
restaurant, keglebaner,  alle 
værelser med bad/toilet. Ho-
tellet ligger centralt, ca. 5 
minutters gå afstand fra cen-
trum. Delvis indkvartering i 
gæstehus få skridt fra hotel-
let. 

Program 

1. dag: Vi kører sydpå, og 
ankommer til Bordesholm 

midt på eftermiddagen. Her 
er det muligt at gå rundt om 
Bordesholmersøen mens an-
dre bowler. Herefter indkvar-
tering og middag på hotellet. 

2. dag: Vi kører ind til Kiel, 
her bliver der mulighed for at 
gå op opdagelse i de mange 
butikker eller besøge det sto-
re indkøbscenter Sophien-
hof. Om aftenen middag på 
hotellet efterfulgt af dans og 
musik. 

3. dag: Vi besøger Rickling 
Landbrauerei. Her får vi en 
rundvisning og smagsprøver 
på øllet. Vi finder et hyggeligt 
sted, hvor vi spiser frokost. I 
løbet af eftermiddagen når vi 
frem til den danske grænse, 
og videre til vores hjembyer. 

 

Pris pr. person fra 

kr. 2.195,- 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2 overnatninger på  
Hotel Carstens 
Halvpension 
Kaffe og rundstykke på udtur 
Frokost på hjemtur 
Danseaften med musik 
Udflugter 
Bowling og skoleje 
Rejseleder 
Bidrag til Rejsegarantifonden 

Ikke inkl. i prisen: 
Drikkevarer 
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1-dags tur til Christiansfeld 
Turen i dag går sydpå, un-
dervejs får vi kaffe og rund-
stykke fra bus, til Christians-
feld, som også kaldes Brød-
remenighedens by, da den 
blev grundlagt af pietistiske 
herrnhutere fra Midttyskland i 
1773. Herrnhuterne var dygti-

ge håndværkere, der bygge-
de en enkel og smuk by.  
Vi kører først til Den Gamle 
Grænsekro, hvor de venter 
os med en 2-retters middag. 
Herefter kører vi til Christi-

ansfeld. Her bliver der en 
rundvisning i byen, der bl.a. 
omfatter besøg i kirke, på 
Brødremenighedens speciel-
le kirkegård - Gudsageren - 
og en spadseretur blandt de 
gamle historiske bygninger. 
Det hele krydres med Brødre
-menighedens historie, en 
fortælling om de gamle kak-
kelovne og de berømte Chri-
stiansfelder-Honningkager. 

Efter et par timers rundvis-
ning kører vi atter mod nord. 
På hjemturen kører vi ind for-
bi Hejse Kro, hvor vi får kaffe 
med bolle og lagkage inden 
vi fortsætter mod nord. 
 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 550,- 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2-retters middag 
Lokal guide i Christiansfeld 
Kaffe med bolle og lagkage 

 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer til middagen 
 

1-dags tur til Søndervig 
Turen går i dag til Vestjylland. 
Vi starter med at køre til Ho-
tel Fjordgården i Ringkøbing, 
hvor vi skal ind og have en 
dejlig 2-retters middag.  

 
Herefter kører vi til Sand-
skulpturfestivalen i Sønder-
vig. Her får vi god tid til at gå 
rundt og beundre nogle utro-
lig flotte og spektakulære 
sandskulpturer, som er lavet 

af flere internationale kunst-
nere.  

Efter et godt ophold her går 
turen videre til Stausø Re-
staurant, hvor vi skal ind og 
have kaffebord, bestående af: 
boller, kringle, lagkage, små-
kager, kaffe og the. Det er nu 
blevet tid til at køre hjemad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 650,- 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
2-retters middag 
Entré til Sandskulpturfestivalen 
Kaffe og kagebord 
 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer til middagen 
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1-dags Åletur til Mors 
Vi kører via Struer og Thy-
holm til Nordmors, hvor vi ind 
til Gullerup Strandkro, under-
vejs får vi kaffe og rundstykke 
ved bussen.  

På Gullerup Strandkro får vi 
serveret deres friskstegte ål, 

til dem som ikke ønsker ål, 
kan kroen tilbyde en wiener-
schnitzel, dette bestilles ved 
tilmelding.  

Middagen sluttes af med kaf-
fe med chokolade. Hjemturen 
går via Roslev og Skive. 

Der kan evt. sættes et kaffe-
sted på hjemturen ind i pro-
grammet, hvis dette ønskes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 500,- 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
Kaffe og rundstykke fra bus 
Ål ad libitum inkl. 1 kop kaffe 
 

 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer til middagen 
 

1-dags Juletur til Blokhus 
Vi kører nordpå – undervejs 
holdes en pause, hvor vi får 
kaffe og rundstykke ved bus-
sen – videre til Blokhus, hvor 
vi starter med at få en dejlig 
frokost i Kulturhuset (serveret 
delvist som buffet og delvist 
på fad ved bordet).  

Herefter bliver der tid til at se 
Skulpturparken Blokhus, hvor 
der er julepyntet med even-
tyrlige dekorationer og skulp-
turer. Parken er oplyst af tu-

sindvis af julelys i de smukke-
ste farver. Her er også jule-
marked med boder, hvor 
man kan købe julepynt, jule-
gaver, gløgg, æbleskiver 
m.m. 

Efter et par timers ophold i 
Skulpturparken går turen at-
ter til vores hjemby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person fra 

kr. 500,- 

 

Inkl. i prisen: 

4 stjernet bus 
Kaffe og rundstykke fra bus 
Frokostbuffet  
Entré til Skulpturpark Blokhus 
 
 

Ikke inkl. i prisen: 

Drikkevarer til frokosten 
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Kun fantasien sætter  

grænser 

Dette program skal ses som et idékatalog - og vi kan være behjælpelige med alle mulige andre 
ture. Her er det kun jeres fantasi der sætter grænsen. 

 

Af andre spændende rejsemål, som der desværre ikke var plads til i dette program kan vi næv-
ne:  

Thüringer Wald - Spreewald - Krakow og Zakopane. 

 

Vi kan desuden også være behjælpelige med alt inden for fly-rejser, da vi har mange gode 
samarbejdepartnere som kan hjælpe med dette. Her kan bl.a. nævnes ture til: 

Toscana - Gardasøen - Amalfikysten og Portugal. 

 

Men ring til os og få en uforpligtende snak - og vi laver gerne et tilbud på den tur, I drømmer 
om. 
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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 

hos Gouda Rejseforsikring. Årsrejseforsikring koster kr. 

388,- og dækker hele Europa.  Afbestillingsforsikring kan 

også tegnes og er 6% af rejsens pris. Ring og hør nær-

mere. 

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. 
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 Turist kørsel i ind og udland 

1 dags ture 

 4 Stjernet busser 

 Kvalitet og service 

 Vær selv med til at sætte dit præg på rejsen 

Kontakt vores konsulenter 

Pernille Hartmann på tlf 20 96 86 99 

Peter Trier på tlf 20 75 55 64 

 

 

 

 

 

Kastanievænget 4 B 8990 Faarup Tlf. 86443052 - mail@faaruprejser.dk 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2730 

Mail: info@faaruprejser.dk 

Vores speciale - grupperejser 

 Berlin 5 dage …………..  Fra  kr. 3.948,- 

Dejlig hotel - halvpension - udflugter - rejseleder 

Sejltur Spreewald med frokost 

Kaffe/rundstykker ved bussen på udrejse 

Middag/frokost på hjemturen. 
Pris 2020 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.olxgroup.com%2Fassets%2Fstyles%2Fhero%2Fpublic%2F2018-02%2FBerlin.jpg%3Fitok%3DN4C75yUE&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.olxgroup.com%2Flocations%2Fgermany-berlin&docid=N55Ge9stHpy1VM&tbnid=hnjJk9WTBl2dJM%

