Sommer på Sydhavsøerne - Lolland - Falster og Møn
24. - 27. juli 2022
4 dejlige sommerdage i selskab med singler fra hele landet

Sommertur med hyggelige udflugter rundt på øerne, hvor vi blandt andet skal opleve Møns Klint, Rødby,
Maribo og Hesnæs fiskeleje med de karakteristiske huse. Undervejs kører vi over de fantastisk flotte broer,
som forbinder øerne. Udgangspunktet vil være Falster Hotel i Nykøbing.
Prisen inkluderer:

•
•
•
•

Transport i luksusbus
Centrale opsamlingssteder
3 x overnatning på Falster Hotel
3 x morgenbuffet
• 3 x aftensmad 2 retter
• Udflugter rundt på Sydhavsøerne

Prisen for 4 dagsturen er 4.295,-,- kr.
Tillæg for enkeltværelse for 3 nætter i alt 700,-.
1. rate depositum 1.000,- kr. + enkeltværelsestillæg
indbetales senest 1. juni 2022.
Du er tilmeldt, når dit depositum er registreret.
Restbeløb 3.295,- indbetales senest 15. juni 2022
Turen er eksklusive drikkevarer,
forsikringer og eventuelle entréer.

Indbetaling kan ske til Ringkøbing Landbobank på
Reg. 7670 Konto 000 34 02 976
Husk: Navn på indbetalingen – skal bruges til registreringen.
Framelding til og med 15. juni 2022 giver ingen tilbagebetaling. Framelding fra 16. juni til 10. juli 2022 giver tilbagebetaling på 1.000,- kr. hvis
slutbeløbet er indbetalt. Tilbagebetaling fra og med 11. juli 2022 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. Hvis der er overtegnet, eller turen må
aflyses, får du alle pengene retur. Såfremt der er eller kommer lovmæssige tiltag eller forbud vil/skal disse følges. Herunder Corona restriktioner,
som du skal være opdateret på og følge.

Afbestillingsforsikring anbefales – skal tegnes inden du indbetaler til rejsen.

Såfremt der er overtegnet eller turen må aflyses, får du alle pengene retur. Ret til ændringer forbeholdes.
Frich Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden og har nummer 2436.
Har du spørgsmål, så ringer du blot eller sender en mail
Nancy Frich, Bakkevej 7, 6960 Hvide Sande

Mobil 29 24 32 30

Mail: frich@frich.nu

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

