
 

 

 Påske-ferie i Tyskland - Eckernførde 
30. marts – 1. april 2018  

 
3 påskedage i selskab med singler fra hele landet 

 
Vil du med  ???            Bemærk NYT dejligt Hotel.  

 

Musik og 
dans 2 
aftner 

 
Glæd dig allerede nu til nogle dejlige påskedag på det dejlige Hotel Wittensee, som vi besøger for første gang. 
Hotellet ligger ud til Wittensee og midt i Schleswig-Holstein og ganske tæt på Eckernførde og Schleswig. 
 

Pris for turen er 2.295,- kr. 
Tillæg for enkeltværelse er 600,- kr.  

 

Prisen inkluderer: 
  

 2  x overnatning 

 2  x morgenbuffet 

 Frokost i Flensborg 

 Buffet Langfredag – musik og dans 

 Buffet Påskelørdag – musik og dans v/ Ole Vendelbo  

 Bustransport 

 Udflugt lørdag i det Nordtyske 

 

 
 

På vejen til vort hotel gør vi ophold, hvor vi hygger 
og får lækker frokost, som er inkluderet i prisen. 

 
 
 

 
Arrangementet er eksklusive drikkevarer, forsikringer og eventuelle entréer.  

 
VIGTIG - Du er først tilmeldt, når din indbetaling er modtaget og registreret.      SENEST den 31. januar 2018 
 

 
Indbetaling kan ske til Ringkøbing Landbobank  reg. 7670 -  000 66 75 255 
 
Framelding inden 10. februar 2018 giver tilbagebetaling på 1.000,- kr. 
Framelding mellem 11. februar 2018 og 10. marts 2018 giver tilbagebetaling på 500,- 
Framelding mellem 11. marts 2018 og 20. marts 2018 giver tilbagebetaling på 300,- 
Tilbagebetaling ved framelding efter 20. marts 2018 efter aftale. 

 
Såfremt der er overtegnet eller turen ikke gennemføres på grund af for få tilmeldte, får du alle pengene retur.  
Rejsen kan ikke overdrages til tredje person. 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. 

 
Afbestillingsforsikring anbefales, bemærk at afbestillingsforsikring skal være betalt før rejsen betales.  
Enkeltrejseafbestilling ca. 130,- Årsafbestilling ca. 270,- v/ Europæiske Rejseforsikring. Så er du sikret, hvis du skulle blive syg inden afrejse. 

 
Har du spørgsmål, så ringer du blot eller sender en mail 
 
Frich Rejser ApS  medlem af Rejsegarantifonden med nr. 2436 
Nancy Frich,  Syrenvej 4, 6950 Ringkøbing 

 
Mobil:   + 45  29 24 32 30           
Mail:     frich@frich.nu 
 
Du modtager inden turen nærmere program med praktiske oplysninger og tidsangivelser. 
 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
 

Mange hilsner Nancy 
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