
I år prøver vi et ”NYT HOTEL” – og torsdags - udflugten går til HAMBURG 
 

På december juleturen besøger vi de Nordtyske julemarkeder – og hygger med musik og dans 

4. – 6. december 2019 
Miniferie - 3 dage i selskab med singler fra hele landet 

 
Glæd dig allerede nu til tre hyggelige feriedage på det dejlige hotel Hotel Alter Landkrug i Nortoft.  
Der vil være musik, dans og hygge.  
Torsdag kører vi på udflugt til det store traditionelle tyske julemarked i Hamburg, hvor der kan handles 
og købes julegaver samt spises frokost, nydes Glühwein og smages brændte mandler. Tag eventuelt 
på en havnerundfart. 
 
Pris for turen er 2.095,- kr.  
Tillæg for enkeltværelse er 600,- 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 
Udflugt til julemarked 
 
Arrangementet er eksklusive drikkevarer, forsikringer samt eventuelle billetter og entréer.  
(Blåt sygesikringsbevis påkrævet. Se evt. om der er udløbet. Afbestillingsforsikring anbefales skal bestilles før du indbetaler.) 

 
Indbetaling kan ske til Ringkjøbing Landbobank på reg.  Nr. 7670  konto 000 66 32 975 
Husk: Navn på indbetalingen – skal bruges til registreringen. 
 
VIGTIG - Du er først tilmeldt, når din indbetaling er modtaget og registreret. 
 
Det har været meget svært at finde et godt hotel til os i år. Og vi har kun dette hotel på hånden frem til 25. september. 
Det betyder, at turen skal bookes meget meget hurtig for at kunne gennemføres. 
 
Træf en hurtig beslutning – vil du med på denne hyggetur! 

 
Framelding inden den 31. oktober 2019 giver tilbagebetaling på 500,- kr. 
Framelding mellem 31. oktober og 15. november 2019 giver tilbagebetaling på 300,- 
Tilbagebetaling ved framelding efter 15. november 2019 efter aftale. 

 
Såfremt der er overtegnet eller turen må 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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