
Danmarks-tur  -  Skagen – Toppen af Danmark 

 
  4 sommerdage fra  - 

12. – 15. august 2016 
 
 

 
Vær med og oplev det dejlige Skagen – Grenen, Vippefyret, Gl. Skagen, Den tilsande Kirke, Skagen Havn og 
miljøet med de mange små restauranter. Besøg museer, den hyggelige gågade og de hvide stande. 
 

Vi bor på det dejlige Foldens Hotel helt i centrum af Skagen og lige der, hvor det sker!   
Bemærk: På grund af den centrale beliggenhed kan der forekomme støj fra gaden. 

 
Prisen for Danmarks-turen er 2.995,- kr. 
Forhør nærmere om muligheden for enkeltværelse, vi har kun et meget begrænset antal til rådighed. 
 

Prisen inkluderer:       
 

Transport i bus t/r - centrale opsamlingssteder 
3 x overnatning på Foldens Hotel 
3  x morgenbuffet 
3 x aftenmenu/buffet 
Guidet bustur, hvor vi ser/hører om de spændende seværdigheder Skagen har at byde på. 
 
Arrangementet er eksklusive drikkevarer, forsikringer og billetter samt entréer. 
 
1. rate depositum 500,- kr. betales senest den 15. marts 2016.  
Du er endelig tilmeldt, når dit depositum er modtaget og registreret.  
 

Indbetaling kan ske til Ringkøbing Landbobank på  7670  -  000 61 16 201 
Evt. enkeltværelsestillæg indbetales sammen med 1. rate. 
 
Restbeløbet 2.495 betales senest 1. juli 2016. 
 
Framelding før 1. juli hvor 2. rate skal betales giver ikke tilbagebetaling af depositum og tillæg. 
Framelding fra 2. juli til 1. august 2015 giver tilbagebetaling på 500,- kr. 
Tilbagebetaling ved framelding efter 1. august 2015 efter aftale. Rejsen kan ikke overdrages til 3. person. 
 
Såfremt der er overtegnet eller turen aflyses, får du alle pengene retur. 
Frich Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden og har nummer 2436. 
Rejseforsikring og afbestillingsforsikring anbefales. 
 
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:  Singlerejser Nancy 
Du modtager inden turen nærmere info, praktiske oplysninger, program og rejseplan med tidsangivelser. 
 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Mange hilsner 
Nancy 
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