
Find festtøjet 

frem og deltag  

i denne flotte 

nytårsfest! 

Nytårs-ferie for singler 

3-dages mini-nytårsferie fra den 30. dec. -1. jan 2020 

Nytårsfest afholdes på det super lækre Hotel Heidehof 

i udkanten af Rendsburg  (Ca. 1 time fra grænsen) 

 

Forhåndsinteressen har været stor, og da der er et begrænset antal 

pladser på hotellet, så skal du være hurtig ude, hvis du vil med. 

Prisen for det samlede arrangement er pr. person i delt dobbeltværelse  

2.595,- kr. Tillæg for enkeltværelse er 600,00 kr. - begrænset antal. 

Eksklusiv drikkevarer og forsikringer (rejse- og afbestillings forsikring anbefales.  Mange er forsikret 

via deres indboforsikring - ring hvis du er i tvivl) 

(Tilmelding til pigepladser lukker, når halvdelen af pladserne er optaget. Pigepladserne 

bliver normalt hurtigt optaget, så her skal man være ekstra hurtigt.) 

Du er først endelig tilmeldt, når din indbetaling er registreret.  

Konto Ringkøbing Landbobank reg. nr.  7670 - kt. 000  72 30 084 

Afbestilling til og med den 7. nov. 2019 giver tilbagebetaling på 1.000,- kr. 

Afbestilling fra og med 8. nov.  til og med den 1. dec. 2019 giver tilbagebetaling på 800,- kr. 

Afbestilling fra 2. dec. til og med 10. dec. 2019 giver tilbagebetaling på 500,00 kr.  

Afbestilling fra og med 11. dec.  2019  efter nærmere 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 værelseskammerat eller der opkræves enkeltværelsestillæg. Rejsen 

kan ikke overdrages til tredje person.  

Ring og forhør nærmere hos Nancy  29 24 32 30   

mailadresse - frich@frich.nu 

Frich Rejser medlem af Rejsegarantifonden - nr. 2436 

De bedste hilsner 

Nancy 

 

 

 

 

Før jul modtager du endeligt program med tidspunkter og opsamlingssteder. 

Indbydelse til nytårs – miniferie i dejlige omgivelser ! 

Vil du være med til denne traditions-rige nytårsaften! 

VIGTIGT  —  træf en hurtig beslutning, hvis du vil sikre dig en plads. 

• Hotelophold 2 nætter 

• Buffet 1. aften + dans 

• Nytårs-buffet 2. aften 

• Musik og dans nytårsaften 

• Mousserende vin kl. 00.00 

• Festfyrværkeri 

• 2 x morgenbuffet 

• Bus-transport  

• Udflugt/tur den 31. dec. 

Traditionen tro - Flot Nytårs-buffet hjemme fra Danmark! 


