
 
December juleturen går til Mühbroch i Nordtyskland – med hygge, dans og musik   

1. – 3. december 2017 
Miniferie - 3 dage i selskab med singler fra hele landet 

 
 
Glæd dig allerede nu til en hyggelige feriedage på det dejlige hotel Seeblick lige ud til søen Seeblick. 
Der vil være musik og dans samt hygge. 
Lørdag kører vi på udflugt til traditionelt tysk julemarked, hvor der kan handles og købes julegaver 
samt spises frokost. 
På hjemvejen er der mulighed for at handle lidt ind af julegodter og julevin i grænseforretningerne. 
 
Pris for turen er 1.895,- kr.  
Tillæg for enkeltværelse er 500,- kr. - begrænset antal. 
 
Prisen inkluderer: 
 
Transport i luksusbus 
 
2  x overnatning 
2  x morgenbuffet 
2 x aftenmenu/buffet med varme og kolde retter 
Musik og dans 
1 x udflugt til julemarked 
 
Arrangementet er eksklusive drikkevarer, forsikringer og eventuelle entréer.  
(Blåt sygesikringsbevis påkrævet. Se efter om det evt. er udløbet. Husk afbestillingsforsikring skal bestilles før du indbetaler.) 

 
Indbetaling kan ske til Ringkjøbing Landbobank på reg.  Nr. 7670  konto 000 63 00 391 
Husk: Navn på indbetalingen – skal bruges til registreringen. 
 
VIGTIG - Du er først tilmeldt, når din indbetaling er modtaget og registreret. 
 
SENEST BETALING: 5. oktober 2017 (vil du være sikker på en plads, skal du ikke vente til deadline) 

 
Registrering efter ”først til mølleprincippet”. Det tilstræbes med lige mange mænd og kvinder på turen.  
( Pigepladserne bliver normalt hurtigt optaget, så her skal man være ekstra hurtig ). 

  
Framelding inden den 31. oktober 2017 modregnes med administrationsgebyr 500,- kr. 
Framelding mellem 31. oktober og 15. november 2017 giver tilbagebetaling på 300,- 
Tilbagebetaling ved framelding efter 15. november 2017 efter aftale. 

 
Såfremt der er overtegnet eller turen aflyses, får du alle pengene retur. 
 
Har du spørgsmål, så ringer du blot eller sender en mail 
 
Medlem af Rejsegarantifonden med nr.  2436 

 
Nancy Frich 
Frich Rejser ApS   
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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