Sommerturen går til Rügen – Tysklands største og smukkeste ø
15. – 19. juli 2019
5 dejlige kulturelle sommerdage i selskab med singler fra hele landet
Sommer og sol med sejltur på Østersøen, traktortur til Cap Arkona – ”Tysklands Nordkap”, tur til Hansestaden
Stralsund og Kolos von Prora – Hitlers store ferieresort, besøg i Binz - øens mondæne ferieparadis, tur med
damplokomotivet ”Rasende Roland”.

Vi bor på det dejlige Rügen Hotel i Sassnitz lige ved gågaden og havnen.
Morgenmaden nyder vi på 9. etage med udsigt over Østersøen og til Europas længste ydermole.
På hotellet findes bar, sauna og indendørs swimmingpool.
Prisen for sommer-turen er 3.795,- kr. Tillæg for enkeltværelse i 4 nætter er 800,- kr.
Prisen inkluderer:

Transport i luksusbus
4 x overnatning på Hotel Rügen
4 x morgenbuffet
4 x aftenmenu/buffet
Udflugter med bussen ekskl. entréer og billetter
Arrangementet er eksklusive drikkevarer, forsikringer, billetter samt entréer.
Indbetaling kan ske til Ringkjøbing Landbobank på reg. Nr. 7670 - 66 32 827
Husk: Navn på indbetalingen – skal bruges til registreringen.
Tilmelding/betaling senest den 10. maj 2019
Vær sikker på en plads – betal straks du har besluttet dig!
Du er endelig tilmeldt, når din betaling er modtaget og registreret.
Framelding inden den 10. maj 2019 modregnes med administrationsgebyr på 500,- kr.
Framelding fra 10. maj til 1. juli 2019 giver tilbagebetaling på 300,- kr.
Tilbagebetaling ved framelding efter 1. juli 2019 efter aftale.
Ved delt DBV kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at bo sammen med. Framelder den ene sig, tildeles den anden en ny værelseskammeret
eller der opkræves enkeltværelsestillæg. Rejsen kan ikke overdrages til tredje person.

Såfremt der er overtegnet eller turen må aflyses, får du alle pengene retur.
Frich Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden og har nummer 2436.
Rejseforsikring og afbestillingsforsikring anbefales.
Har du spørgsmål, så ringer du blot eller sender en mail
Nancy Frich, Syrenvej 4, 6950 Ringkøbing Mobil 29 24 32 30 Mail: frich@frich.nu

Du modtager inden turen et nærmere information med praktiske oplysninger, program og tidsangivelser
herunder rejseplan med centrale opsamlingssteder.
Ret til ændringer forbeholdes.
Mange hilsner Nancy

