
 
Ferierejse for singler til  
Golden Sands - Bulgarien 2. – 9. juni 2016 
 
Charterferie for dig som gerne vil rejse sammen med andre! 

 
 
Turen omfatter: 
 

 Fly fra Billund og Kastrup til Varna Lufthavn t/r   ( Bemærk kun 25 km fra lufthavn frem til hotellet ) 
 Transfer t/r 
 Mad ombord i flyveren t/r 
 7 overnatninger på det 3+ stjernede Hotel Madara 
 All. Inclusive - morgenbuffet, frokostbuffet, aftenbuffet og drikkevarer 
 Professionel dansk guideservice 
 Gratis Wi Fi, i receptionsområdet 

 Velkomstmøde 
 Forskelligt underholdning på hotellet 

 
 
BETALING: 
Pris for ovenstående 4.995,- kr. i delt dobbeltværelse. 
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. 

 
Prisen er excl. udflugter, drikkepenge, forsikringer og drikkevarer, når man er uden for hotellet. 
Enkeltværelsestillæg 1.200,- kr. Udsigt til poolen per værelse 300,00 kr. 
 
1. rate depositum 2.500,- betales senest den 1. marts 2016. 
 
Ringkøbing Landbobank Reg. Nr. 7670 konto  000 60 49 295 
Enkeltværelsestillæg 1.200,- og udsigt til pool indbetales sammen med 1 rate. (Meget begrænset 
antal enkeltværelser til rådighed og kun på forespørgsel og efter aftale) 
 
VIGTIGT BEMÆRK:  
Du kan kun deltage, hvis du har tegnet rejseforsikring samt har det blå EU-sygesikringskort. 
Afbestillingsforsikring anbefales – skal tegnes inden du indbetaler depositum.   
Ring gerne og forhør nærmere om forsikring. Gauda og Europæiske Rejseforsikring kan anbefales. 

 
Restbeløb 2.495,- indbetales senest 15. april 2016.  
 
Du er først tilmeldt, når din indbetaling er registreret. Framelder du dig turen før 2. rate skal 
indbetales, tilbagebetales der ikke indbetalt depositum og tillæg. 
Ved framelding efter 1. marts 2016 må du påregne, at der ikke kan ske refusion. 
 
Detaljer om flyafgang, mødetidspunkt i lufthavn og bagageregler vil senere blive fremsendt. 
Du vil også modtage info om området, som der også kan findes på Internettet. 
 
Turen arrangeres i samarbejde med Bravo Tours A/S, som er teknisk rejseudbyder og med 
rejsegarantinumret 1242 i Rejsegarantifonden og med CVR-nr. 21148180 
 
Se i øvrigt  www.frichrejser.dk    -   Yderligere oplysninger ring på 29 24 32 30 til Nancy 
 
 
Med venlig hilsen Nancy   

http://www.frichrejser.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=kuffert&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4K9Y3UkfaOqYhM&tbnid=oCOokXhmiyT68M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vintagedelux.dk/retro-weekend-taske-kuffert.html&ei=sduOU-LiDdKCyQOZ54GQCw&bvm=bv.68235269,d.bGQ&psig=AFQjCNHEwujEEQtMLByzqffQy06NR6uU0Q&ust=1401957660137538

