
Samsø rundt samt Julefrokost- ophold på Pejsegården   
Underholdning ved Mick Øgendahl  

27. - 29. november 2020 
3 dejlige dage i selskab med singler fra hele landet 

              
 

Oplev Samsø – den vilde natur - idyl og gode historier om det lille ø-samfund. Lokal guide vil fortælle os om 
øen og dens historie. 
Vi bor på det dejlige Hotel Pejsegården i Brædstrup – Julefrokost med underholdning ved Mick Øgendahl.  
Vi skal bowle og nyde det store pool-område have socialt samvær og hygge med andre singler 
 
BEMÆRK begrænset antal: Maksimalt 50 singler kan deltage i opholdet. 
 

Prisen inkluderer:  

 

• 2 x overnatning på Pejsegården 

• 2 x morgenbuffet 

• 1 x Julefrokost 

• 1 x Underholdning ved Mick Øgendahl 

• 1 x Aftensmad 

• Udflugt – Sejltur til Samsø  

• Guidet tur rundt på Samsø 

• Bowling for singler 
 

Turen er eksklusive drikkevarer, forplejning udover det 
nævnte, forsikringer og eventuelle entréer. 

Prisen for opholdet er 2.195,- kr.  
Tillæg for enkeltværelse er 500,- for 2 nætter 
  
VIGTIG: Betaling senest den 1. november 2020 
 
Du er tilmeldt, når din indbetaling er registreret. 
 
Indbetaling kan ske til Ringkøbing Landbobank på         
Reg.   7670    Konto 77 66 285 
 
Husk: Navn på indbetalingen – skal bruges til 
registreringen. 
Afbestillingsforsikring anbefales – skal tegnes før betaling af 
rejsen. 

 

 
CORONA: Alle restriktioner i forbindelse med COVID-19 vil blive overholdt. Såvel nuværende, som nye som måtte 
komme til inden opholdet afvikles. Hotellet har/vil foretage de nødvendige tiltag i forbindelse hermed. 
 
Framelding til og med 8. november 2020 giver tilbagebetaling på 500,- kr.  
Tilbagebetaling ved framelding fra 8. november 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. 
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 
 
Hjemmeside: www.frichrejser.dk  
Facebook: Gruppen hedder Singlerejser Nancy og den er du velkommen til at melde dig ind i.  
Facebook siden finder du her  www.facebook.com/frichrejser  
 
Du modtager inden turen nærmere info, praktiske oplysninger, program og tidsangivelser. 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Mange hilsner Nancy 
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