Meeen Husk. Vi skal
være hurtige - der er
stor rift om hotellerne!

Hvad skal du lave i
påsken?

På Påske-ferie med glade
og festlige Singler
- vil du også med?

3-dages mini-påskeferie fra
Langfredag den 25. marts - Påskedag den 27. marts 2016

 Hotelophold 2 nætter på

Hotel Seeblick
 Påskefrokost fredag i







Flensburg
Middag Langfredag aften
Middag - Påskelørdag
Musik og dans
2 x morgenbuffet
Bus transport t/r
Udflugt lørdag i det
Nordtyske.

Nyd påsken i Mühbrook i Nordtyskland - sammen med andre singler!

Prisen for det samlede arrangement er per person i delt dobbeltværelse
2.195,- kr. Tillæg for enkeltværelse er 500,00 kr. - begrænset antal.
Eksklusiv drikkevarer og forsikringer (afbestillings forsikring anbefales ca. pris 100,- du
kan købe den direkte hos Europæiske Rejseforsikring - ring hvis du er i tvivl)
(Det tilstræbes med lige mange kvinde og mænd på turen - bemærk pigepladserne bliver altid hurtigt fyldt op)

VIGTIG — Påsken falder tidligt i år - træf en hurtig beslutning, hvis du
vil sikre dig en plads. Vi skal hurtigt kunne afgive bestilling på hotellet.
Derfor er fristen for tilmelding sat til den 5. februar 2016

Du er først endelig tilmeldt, når din indbetaling er registreret.
Ringkøbing Landbobank reg. nr. 7670 - konto 000 61 16 193
Afbestilling til og med den 5. februar modregnes med adm. gebyr 400.00 kr.
Afbestilling fra 5. februar til og med den 5. marts modregnes med 1.200,00 kr.
Afbestilling fra 5. marts til og med 12. marts giver tilbagebetaling på 300,00 kr.
Afbestilling efter 12. marts efter nærmere aftale.
Rejsen kan ikke overdrages til tredje person. Hvis der er overtegnet eller turen må aflyses, får du alle pengene retur. Ret til ændringer forbeholdes.

Ring og forhør nærmere hos Nancy 29 24 32 30
mailadresse - frich@frich.nu - A
Adresse: Nancy Frich, Syrenvej 4, 6950 Ringkøbing
Vi kører i bus
og har det
hyggeligt!

Frich Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden - nr. 2436
Hjemmeside www.frichrejser.dk
Nu også på Facebook med gruppen: Singlerejser Nancy

De bedste hilsner
Nancy

