Solskinsøen Bornholm - via Ystad i Sverige til Rønne
10. - 14. august 2020
5 dejlige sommerdage i selskab med singler fra hele landet

Oplev Bornholm - Danmarks dejligste ferieø - Hammershus - sol over Gudhjem og meget meget mere!
Vi bor på det dejlige Pensionat Slægtsgården i Allinge by - 100 m. fra vandet og 300 m. havnen.
Prisen inkluderer:

• Transport i luksusbus
• Centrale opsamlingssteder
• Overfart Storebælts- og
Øresundsbroen
• Sejltur Ystad - Rønne t/r
• 4 x overnatning på Slægtsgården
• 4 x morgenbuffet
• 4 x aftensmad

Prisen for sommer-turen er 3.895,- kr.
Tillæg for enkeltværelse er 250, kr. per nat.
1. rate depositum 1.000,- kr. + enkeltværelsestillæg indbetales
senest 15. marts 2020.
Du er tilmeldt, når dit depositum er registreret.
Restbeløb indbetales senest 20. juni 2020.
Turen er eksklusive drikkevarer,
forsikringer og eventuelle entréer.
Afbestillingsforsikring anbefales – skal tegnes før betaling af rejsen.

Indbetaling kan ske til Ringkøbing Landbobank på
Reg. 7670 Konto 7556 918
Husk: Navn på indbetalingen – skal bruges til registreringen.

Husk registrering efter ”først til mølleprincippet”.
Vi har begrænset plads på Slægtsgården – når disse pladser er optaget, har vi lidt plads på nærliggende hotel.
Framelding til og med den 20. juni 2020 giver ingen tilbagebetaling. Framelding fra 21. juni til 1. august 2020
giver tilbagebetaling på 1.000,- kr. Tilbagebetaling ved framelding fra og med 1. august 2020 efter aftale.
Såfremt der er overtegnet eller turen må aflyses, får du alle pengene retur.
Frich Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden og har nummer 2436.
Afbestillingsforsikring anbefales – skal tegnes inden du indbetaler til rejsen.

Har du spørgsmål, så ringer du blot eller sender en mail
Nancy Frich, Syrenvej 4, 6950 Ringkøbing

97 32 11 50

Mobil 29 24 32 30

Mail: frich@frich.nu

Du modtager inden turen nærmere info, praktiske oplysninger, program og tidsangivelser.
Ret til ændringer forbeholdes.
Mange hilsner Nancy

