
 

 

 
Tradition 

 
Traditionen tro afholdes der 
julearrangement for singler. 

 
I år med fælles frokost efter 

at vi har haft en ”lille” 
bowling event. 

Jule-aften for singler   24. – 26. december 2018 
 

3 juledage i selskab med singler fra hele landet 
 

 

 
Glæd dig allerede nu til en dejlig jule-ferie, på det populære Hotel Britannia i hjertet af Esbjerg. 
Vi hygger med dejlig julemiddag – lækker traditionel julefrokost - gløgg og æbleskiver - ophold i dejlige værelser. 
 

Pris for turen er 2.495,- kr. 
Tillæg for enkeltværelse er 500,- kr.  

 

 

Prisen inkluderer: 
  

• 2  x overnatning 

• 2  x morgenbuffet 

• Gløgg og æbleskiver ved ankomst 

• 3 retters menu juleaften – Kaffe og knas 

• 1. juledag Bowling event 

• Fælles frokost efter bowling 

• 1. juledags aften stor julefrokostbuffet med 
klassiske kolde og lune retter 

 

JULEMENU 
 

Ovnbagt fennikel laks på citronmarineret kålsalat, med peberrods 
flødeskum, saltmandler og tranebær 

 
Andesteg med hjemmelavet rødkål og  

æble med ribsgele - hvide og brune kartofler 
Bemærk: Serveres på fade og i skåle 

 
Hjemmelavet ris ala manda med lun kirsebærsauce 

 
Kaffe og knas 

 
Arrangementet er eksklusive drikkevarer, forsikringer og eventuelle entréer.  

 
VIGTIG - Du er først tilmeldt, når indbetaling er modtaget og registreret. 
Senest betaling/tilmelding 20. november 2018 

 
Indbetaling kan ske til Ringkøbing Landbobank  reg. 7670 -  000 30 92 785 
 
Framelding mellem 1. november og 30. november 2018 giver tilbagebetaling på 800,- kr. 
Framelding mellem 1. december og 15. december 2018 giver tilbagebetaling på 300,- 
Tilbagebetaling ved framelding efter 15. december 2018 efter aftale. 

 
Såfremt der er overtegnet eller turen ikke gennemføres på grund af for få tilmeldte, får du alle pengene retur.  
Rejsen kan ikke overdrages til tredje person. Ved delt DBV kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at bo sammen med. Framelder 

den ene sig, tildeles den anden en ny værelseskammerat eller der opkræves enkeltværelsestillæg. 

 
Afbestillingsforsikring anbefales, skal være betalt før rejsen betales. 

 
Har du spørgsmål, så ringer du blot eller sender en mail 
 
Frich Rejser ApS  medlem af Rejsegarantifonden med nr. 2436 
Nancy Frich,  Syrenvej 4, 6950 Ringkøbing 

 
Mobil:   29 24 32 30           
Mail:     frich@frich.nu 
 
Du modtager inden turen nærmere program med praktiske oplysninger og tidsangivelser. 
 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
 

Mange hilsner Nancy 
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