
  
Sommerturen går til - Dithmarschen - Heide -  Büsum 

10. – 13. juli 2016 
4 dejlige sommerdage i selskab med singler fra hele landet 

 
 

Sol og sommer - besøg i den mondæne havneby Büsum -udflugt i Dithmarschen - besøg i hovedbyen Heide. 
 Sejltur på Eideren. Vi skal feste med musik og dans.  

Vi besøger det historiske sted ”Der Rote Haubarg” – hvor vi en aften skal spise. Museet på Haubarg viser lidt 
om livet på landet gennem de sidste par århundreder. 

 
 

Vi bor på det dejlige 4 *Hotel Berlin Heide – med lækker udendørs swimming pool  
samt wellness med sauna og dampbad 
 
Prisen for sommer-turen er 2.795,- kr. i delt dobbeltværelse. 
Tillæg for enkeltværelse er 600,- kr.  (begrænset antal til rådighed) 
 
Prisen inkluderer: 
 
3 x overnatning på Hotel Berlin Heide 4* 
3 x morgenbuffet 
3 x aftenmenu/buffet 
Transport i bus 
Udflugter i området – vi oplever og udforsker Dithmarschen 
Festaften med musik og dans. 

 
Rejsen er eksklusive drikkevarer, forsikringer og billetter til sejltur samt øvrige entréer. 

 
Indbetaling kan ske til Ringkjøbing Landbobank      Reg.  Nr. 7670  konto   000 61 16 235 
Husk: Navn på indbetalingen – skal bruges til registreringen. 
 
Registrering efter ”først til mølleprincippet”. 
Pigepladserne bliver normalt meget hurtigt optaget – så er du pige - skal du være ekstra hurtig med bestillingen. 

 
Senest tilmelding 20. april 2016  
Du er først endelig tilmeldt, når din betaling er modtaget og registreret. 
 
Framelding inden den 1. maj 2016 modregnes med administrationsgebyr på 500,- kr. 
Framelding fra 2. maj til 1. juli 2016 giver tilbagebetaling på 300,- kr. 
Tilbagebetaling ved framelding efter 1. juli 2016 efter aftale. 
Hvis der er overtegnet eller turen må aflyses, får du alle pengene retur. Rejsen kan ikke overdrages til tredje person. 
Ret til ændringer forbeholdes.  
 
Frich Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden og har nummer 2436, 
Rejseforsikring påkrævet. Afbestillingsforsikring anbefales.  
Du skal medbringe et gyldigt Blåt EU sygesikringsbevis samt et gyldigt pas. 

 
Har du spørgsmål, så ringer du blot eller sender en mail 
 
Nancy Frich, Syrenvej 4, 6950 Ringkøbing       97 32 11 50      Mobil   29 24 32 30 
 
Mail:   frich@frich.nu 
 
Du modtager inden turen et nærmere program med praktiske oplysninger, program og tidsangivelser. 
 
 
 

Mange hilsner Nancy 
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