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VELKOMMEN TIL ANS REJSER 2019 
– EN VERDEN AF OPLEVELSER

Verden har altid betaget med sine mange mesterværker, det være sig historie, kultur, landskaber eller lokal kolorit. At rejse 
er at lade sig rive med og indfange, at lade sig inspirere og få nye tilgange til vores egen verden herhjemme. Med Ans Rejser 
er du sikret et bredt og vidtfavnende udvalg af de allerstørste rejseoplevelser; vi viser dig verden som den er; varieret, ene-
stående og uendelig. 

Rejserne er tilrettelagt så du får et indblik i både de nærværende lokale oplevelser og de store altomfavnende verdensbegi-
venheder. Hver rejse er unik og repræsenterer sit eget lokale islæt og vikler sig gennem interessant historie, kultur, folkeliv 
og traditioner ud i det omkringliggende. Det eksotiske, det uspolerede og det anderledes ligger lige rundt om hjørnet. Træd 
ind i kataloget og drøm dig ind i forunderlige verdener af store oplevelser. 

Inden du rejser ud har vi sørget for alt det praktiske. Vi samarbejder med kvalitetsbevidste turarrangører ude i verden, der gør 
deres bedste for at kvaliteten er i top. På alle vores rejser ledsages du af én af vores dygtige og engagerede rejseledere som 
sikrer et højt videns- og serviceniveau. Vores busrejser køres af vores dygtige chauffører, som i samarbejde med rejselederen 
er klar til at servicere dig. Og vores søde og erfarne rejsekonsulenter sidder klar ved telefonerne med viden, information og 
vejledning om rejserne.

Vi glæder os til at give dig fantastiske rejseoplevelser

De bedste hilsner
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Gratis parkering i  
Billund Lufthavn med Ans Rejser
På alle vores rejser ud af Billund Luft-
havn, skal I blot bestille rejsen mindst 
50 dage før afrejse, så sørger vi for gra-
tis parkering til jer – nemmere bliver 
det ikke. Bemærk gælder ved parke-
ring i P8 eller P9.  

Den gratis parkeringsbillet kan KUN 
bruges i forbindelse med en rundrejse 
med Ans Rejser.

Gratis parkering i Aalborg Lufthavn
Aalborg Lufthavn tilbyder en ekstra ser-
vice for deres gæster for at gøre rejsen 
nemmere, nemlig gratis parkering. Der 

er også mulighed for betalt parkering 
i indhegnet område, hvis man ønsker 
det. Aalborg Lufthavn byder på gratis 
parkering på 2.733 parkeringspladser 
tæt på lufthavnsbygningen. 

På P1, P2, P3 og P4 er der gratis parke-
ring i hele din rejseperiode.

GRATIS PARKERING
Vi har sørget for gratis parkering, når du rejser med Ans Rejser....

Tryghed for kunden
3500 danskere får hvert år hjertestop – 
og chancen for at overleve falder, i føl-
ge Sundhedsstyrelsen, med 10 procent 
for hvert minut, der går uden livsred-
dende førstehjælp. 
Er der en hjertestarter inden for 
rækkevidde, øger det i visse tilfæl-
de chancen med op til 73 procent.   
I Danmark overlever kun hver tiende et 
hjertestop. Årsagen skal findes i antal-
let af hjertestartere.

- Sådanne informationer gør et stærkt 
indtryk og det er baggrunden for at vi 
straks har besluttet at installere hjerte-
startere i alle vores turistbusser, siger 
direktør Claus Andersen, Ans Bussen.

-  Alle vores dygtige chauffører har i 
forvejen deltaget i førstehjælpskurser 
og vil være i stand til at betjene hjer-
testarteren. Anskaffelsen giver ekstra 
tryghed for vore tusinder af kunder – 
og vi håber selvfølgelig aldrig nogen-

sinde at få brug for denne trygheds-
foranstaltning.

Gratis WIFI
På de fleste af vores busrejser med Ans 
Bussen tilbyder vi gratis WiFi. Det bety-
der at du kan frit bruge din smartpho-
ne eller tablet undervejs.  Gratis WiFi i 
Ans Bussen, virker på de fleste af vores 
busrejser rundt i Europa.

VORES BUSSER
Ans Bussen har installeret hjertestartere og WIFI i alle sine turistbusser
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Vi er naturligvis registreret i Rejsega-
rantifonden, og har ligeledes tegnet 
udvidet ansvarsforsikring gennem Euro-
pæiske rejseforsikring. Desuden er Ans 
Rejser 100% danskejet. 

Ans Rejsers Nyhedsmail
Rigtig mange har allerede tegnet et 
gratis abonnement på vores nyheds-
mail, som udkommer 3-4 gange om 
måneden. Har du ikke allerede tilmeldt 
dig, vil vi gerne opfordre dig til at gøre 
det – du kan gøre det via vores hjem-
meside eller hos en af vores rejsekon-
sulenter. 

Du deltager desuden gratis i diverse 
lodtrækninger om gavekort og rejser.

Grupperejser til hele verden
Er du arrangør af en grupperejse for 
en forening, klub, firma, familie eller 
er I bare en flok venner der gerne vil 
af sted – så kontakt os, og få et gratis 
og uforpligtende tilbud på jeres næste 
rejse. 

Ans Rejser arrangerer rigtig mange 
skræddersyede grupperejser, så vi har 
ekspertisen, I skal blot komme med je-
res ønsker.

Vi er med hele vejen 
Når du rejser med Ans Rejser, så er vi 
med hele vejen til du er sikkert hjemme 
igen. Sammen med dine billetter og 
rejsedokumenter får du telefonnum-
meret til vores vagttelefon. 

Hvis du skulle komme ud for et nødstil-
fælde, kan du komme i kontakt med os 
24 timer i døgnet. Det kalder vi tryghed 
på rejsen.

Rejseforsikring
Vi samarbejder med Europæiske Rejse-
forsikring, fordi netop deres produkter 
hører til blandt markedets bedste. 

Ring eller skriv til os, og vores rejsekon-
sulenter vil rådgive jer om, hvilken for-
sikring der passer bedst til jer.

Enkel og hurtig opsamling
Med Ans Rejser kommer du enkelt og 
hurtigt ud af Jylland, og på vej mod fe-
riemålet. Mange andre bureauer rekla-
merer med opsamling over hele landet 
etc. 

Hos Ans Rejser går vi den modsatte vej, 
og siger max. 7 stop, og så er vi over 
grænsen og ude af Danmark. Vi hører 
fra mange af vores gæster, at opsam-
ling og aflæsning godt kan føles lidt 
lang, hvis man har siddet 4-5 timer i en 
bus inden vi når Padborg ! – eller hvis vi 
skal mødes med andre busser i Kolding, 
og så skal der skiftes bus osv. 

Med Ans Rejser er det nemt og be-
kvemt, max. 7 stop i Danmark og intet 
busskifte. Det kalder vi god service !

ANS REJSER ER DET SIKRE VALG
Ans Rejser er et sikkert valg til jeres næste rejse. Når du rejser med Ans Rejser, er du tryg og skal blot 

nyde rejsen. Det er os med de gode rejseledere, som er med hele vejen. 

Vores varemærke er kvalitetsrejser til lave priser, og vi samarbejder kun med nøje udvalgte hoteller, 

luftfartsselskaber og agenter. 

REJSEINFO
 
Ans Rejsers åbningstider
Vi har åbent for personlig betjening:
Mandag-torsdag  ....kl. 09.00 - 16.00 
Fredag  ....................kl. 09.00 - 15.30 
 
Rejser kan bestilles via telefon, mail eller på kontoret i Silke-
borg. Rejser kan også bestilles online på www.ansrejser.dk.

Vores priser
Rejsens pris og hvad der er inkluderet fremgår under hver 
rejse. Vi har naturligvis inkluderet flyskatter, bidrag til Rejse-
garantifonden, udvidet ansvarsforsikring gennem Europæi-
ske Rejseforsikring etc., samt alt hvad der er nævnt under 
hver enkelt rejse. Hos Ans Rejser har vi valgt at inkludere 
mest muligt i vores priser, således at de fleste udflugter og 
måltider, hvis ikke alle, er med i prisen. Dette kan jo variere 
fra destination til destination. For at gøre det mere overskue-
ligt, har vi valgt under hver enkelt rejse og ud for hver dag, 
at markere måltider med M, F, A eller AI. 

M =  Morgenmad
F =  Frokost
A =  Aftensmad
AI = All Inclusive (gælder kun på hotel og ikke på udflugt)
 
- og bemærk venligst at drikkevarer og drikkepenge ikke er 
inkluderet, medmindre andet er anført. For rejsedeltagere 
der rejser alene, er det obligatorisk at bestille enkeltværelse. 
Tillægget for enkeltværelser kan ses under de enkelte rejser.

Information om busrejser
Når man rejser med Ans Rejser er vores busser naturligvis 
røgfrie, og max. 7 stop inden man er ude af Danmark. Det 
er desuden muligt at tilkøbe fast plads i bussen til kun kr. 95, 
hvilket vi helt klart anbefaler. Så for at sikre jer favoritplad-
sen, tilrådes tidlig bestilling. Alle vores busser er moderne 
4-stjernede busser med ekstra benplads, aircondition, toi-
let, kaffemaskine og køleskab. Det er os magtpåliggende at 
I som gæster møder dygtige og rutinerede chauffører. Be-
mærk at alle vores rejser, hvor vi benytter vores egne busser 
fra Ans Bussen, er der hjertestarter med i bussen. På flyrejser 
benytter vi anerkendte lokale busvognmænd på destinatio-
nen. Deres busser kan dog godt være af lavere kvalitet end 
vi kender her i Danmark – men det er jo en del af oplevelsen. 
Opsamlingsruter og tider, venligst se bagest i kataloget.

Information om flyrejser
Vi benytter os af rutefly på stort set alle vores flyrejser i 
2019. Vi samarbejder naturligvis kun med anerkendte fly-
selskaber såsom KLM, Air France, Lufthansa, Turkish Airlines,  
Ryanair, EasyJet m.v. På de fleste af vores rejser sker tildeling af  
sædenumre ved check-in og vi har derfor ikke indflydelse på, 
hvor man sidder i flyet. Vi har naturligvis inkluderet bagage 
på alle vores flyrejser.

Vi gør opmærksom på, at der ved bestilling af rejse skal op-
lyses det fulde navn, som skal være identisk med navnet i 
passet. Ved ændring af navn må påregnes et gebyr.

Rejsegarantifonden
Ans Rejser er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1811.
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ITALIEN
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tere og andre uheldige personer som 
tyveknægte og lign. I dag er det et fre-
deligt sted med masser af grøntsags-, 
frugt- og krydderiboder. Mens torvet 
lukker ned efter frokost, bevæger vi os 
over på den anden side af Tiberen - til 
Trastevere. Efter en lille byvandring til 
kirken Santa Maria in Trastevere er der 
tid på egen hånd til at nyde denne hyg-
gelige bydel.

Dag 4 – Roms store pilgrimskirker 
(M)
I dag skal vi besøge Santa Maria Mag-
giore Kirken, Roms ældste og største 
Mariakirke fra omkring år 450 med 
bl.a. den flotte mosaik af kroningen af 
Maria i apsis. 

Herefter går vi til Roms domkirke 
Lateranet, hvor Lateranpagten - 
altså den officielle forsoningspagt 
mellem Vatikanet og staten - blev  
underskrevet. Ved siden af ligger ”Den 
Hellige Trappe” – La Scala Santa - som 
førte Kristus til Pontius Pilatus i Jerusa-
lem. 

Dag 5 – Katakomber og hjemrejse 
(M)
I dag tager vi bussen ud for at se nær-
mere på de kristne katakomber, som er 
nogle af Roms største seværdigheder. 
Katakomberne er de gravpladser, som 
i de første århundreder efter Kristi fød-
sel blev anlagt uden for Roms mure i 

Dag 1 – Ankomst
Vi flyver direkte til Rom, og derfra kø-
rer vi til vort hotel for indkvartering. Vi 
bor i centrum lige ved Termini og der-
med i gåafstand til mange af de store 
seværdigheder bl.a. Santa Maria Mag-
giore, Colosseum, Forum Romanum, 
Den Spanske Trappe, Trevifontænen 
m.m. Og så har vi kun 2 min. til både 
metro og bus. 

Der er livligt i gaderne omkring hotel-
let med mange gode restauranter og 
små cafeer. Her kan du nyde en drink, 
mens du ser dagligdagen glide forbi. 
Eller du kan gå en tur op i sidegaderne, 
hvor et mere roligt liv udfolder sig.

Dag 2 – Byrundtur i Rom (M)
I dag skal vi en tur tilbage i tiden - vi 
starter i Forum Romanum - den centra-
le plads i det Antikke Rom. Her finder vi 
det politiske center, hvor nye love blev 
diskuteret, vedtaget og udråbt til fol-
ket. Her finder vi handelscenteret med 
de store basilikaer, der blev brugt som 
markedsplads. Og endelig finder vi det 
religiøse centrum med den hellige vej 
Via Sacra og Vestalindernes Tempel

Vi går videre til Colosseum - Verdens 
største amfiteater. Dødbringende gla-
diatorkampe og kampe mellem vilde 
dyr blev iscenesat af kejsere, som gerne 
ville gøre sig populære. 

Vi fortsætter til det nye politiske cen-
trum, Roms rådhus og faderlandsmo-
numentet - Vittorio Emanuel monu-
mentet. 

Vi ser Trevifontænen, hvor bl.a. filmen 
La Dolce Vita – Det søde Liv, med Anita 
Ekberg i hovedrollen, blev optaget. Vi 
slutter dagen af ved Den Spanske Trap-
pe, hvor H.C. Andersen og Bertel Thor-

valdsen udfoldede sine talenter sam-
men med andre af datidens kunstnere. 
Efterfølgende er der tid på egen hånd.

Dag 3 – Vatikanet, Piazza Navona 
og Trastevere (M)
I dag tager vi ind til Vatikanet. Vi skal 
på rundvisning i Peterskirken - denne 
overvældende kirke, kristendommens 
største. Vi ser den danske billedhugger 
Bertel Thorvaldsens gravmæle til Pave 
Pius d. 7., Michelangelos berømte Pi-
etá, Pavebaldakinen over Peters grav, 
den flotte kuppel og pavens livgarde.
Vi fortsætter vores byvandring til 
Pantheon, et tidligere tempel for alle 
guderne. I dag er der flere gravmæler 
i kirken bl.a. for kunstneren Rafael og 
for Italiens første konge, Vittorio Ema-
nuel d. 2. Fra Pantheon bevæger vi os 
til Piazza Navona, også kaldet romer-
nes dagligstue. Her samles romerne til 
frokost, eftermiddagskaffe eller mid-
dag til lyden af musik fra uhøjtidelige 
gademusikanter. En anden fin plads er 
Campo dei Fiore – blomstertorvet; tidli-
gere skueplads for afbrænding af kæt-

Rom er en alsidig by. Det gamle antikke Rom med Forum Romanum, Colosseum og Pantheon. Et 

overflødighedshorn af kirker fra forskellige perioder med sirlige udsmykninger både ind- og udven-

digt. Et stort antal pladser med rislende fontæner omkring spændende skulpturer. Store gamle og 

nyere paladser hvorfra den politiske, religiøse og dømmende magt udgår. Travle forretningskvarterer 

og indkøbscentre. De lidt ældre rolige kvarterer og fornemme butikker. Vi oplever det hele...

ROM - DEN EVIGE STAD

• Omfattende byrundture i Rom

• GRATIS parkering i Billund

• Hotel i centrum af Rom

• Vi ser Roms katakomber

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Rom

5 dage 
kun  

kr. 6.295

den tuf, der er hovedbestanddelen af 
jorden i Roms omegn. Nogle af kata-
komberne ligger milevidt under jorden 
med gange og kamre i op til 4-5 eta-
ger, og så er de forbundne med trapper 
og lysskakter. Der findes mange kata-
komber og i alt er der mindst 1 million 
grave, og gangene måler ca. 550 km i 
længden. 

Vi tager en guide med ned og ser disse 
spændende kulturhistoriske gravplad-
ser, som der må have stået et stort og 
veludviklet begravelsesvæsen bag. 

Efter besøget i katakomberne er der 
tid til frokost og de sidste indkøb inden 
transfer til lufthavnen.

 02.04. - 06.04. Billund 6.295

 11.06. - 15.06. Billund 6.295

 24.09. - 28.09. Billund 6.295

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Rom t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Obligatorisk turistskat i Rom
• Silent Whispers (høretelefoner)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Valuta: Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.150
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

Hotel Madison 3***
Vi bor i hjertet af Rom. Hotellet er be-
ligende lige overfor Roms hovedbane-
gård. Herfra kan man tage metro og 
bus til alle dele af Rom. Opholdet er 
inkl. morgenmadsbuffet. Alle værel-
ser har naturligvis eget bad/toilet og 
tv. Se mere på www.hotelmadison-
rome.com

 30.04. - 04.05. Billund 6.295

 10.09. - 14.09. Billund 6.295

 01.10. - 05.10. Billund 6.295

Colloseum

Piazza Navona
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rasse og får tid på det store torv med 
den flotte udsigt. Turen koster kr. 390 
og skal bestilles sammen med rejsen. 

Dag 5 – Udflugt til Capri (M, A)
Vi sejler fra Sorrento til Capri, et efter-
tragtet rejsemål; især på grund af de 
smukke naturscenerier. Vi ser bl.a. 
den svenske læge og forfatter Axel 
Munthe´s bolig, Villa San Michele i 
byen Anacapri. 

I hovedbyen Capri tager vi på en spæn-
dende byvandring, og der bliver natur-
ligvis også lidt tid på egen hånd, inden 
vi sejler tilbage til Sorrento. Turen ko-
ster kr. 690 og skal bestilles sammen 
med rejsen. Alternativt kan man tilbrin-
ge dagen på hotellet eller oplevelser på 
egen hånd.

Dag 6 – Pompei og Vesuv (M, A)
Vi skal opleve Pompei, vi ser naturligvis 
udgravningsområdet og fortæller om 
ruinbyens historie. Pompei blev ødelagt 
ved Vesuvs store udbrud i år 79 efter 
Kristus. Efter frokost (ekskl.) går turen 
videre til vulkanen Vesuv - også kendt 
som Monte Vesuvio. Selvom vulkanen 
stadig er aktiv, er der ingen grund til 
bekymring. Vulkanen har siden vores 
tidsregning kun været i udbrud ca. en 
gang hvert hundrede år. Senest i 1944, 
hvor byerne Massa og San Sebastiano 
blev begravet. 

Dag 1 – Ankomst (A)
Vi flyver til Napoli og efter ankomst 
kører vi gennem det syditalienske land-
skab til Sorrentokysten, hvor vi skal bo 
under hele opholdet.

Dag 2 – Forførende Sorrento (M, A)
Sorrento ligger omgivet af duftende 
citron- og appelsinlunde på en klippe 
højt over havet. Der er en fantastisk 
udsigt ud over bugten mod vulkanen 
Vesuv. Og ikke mindst storbyen Napoli.

Sorrento er spækket med herskabe-
lige villaer, udsigter og stemningsfyldte 
små gader med mange lokale butikker 
med italienske specialiteter, men også 

større eksklusive butikker med mærke-
varer. Vi skal på en byvandring og star-
ter på torvet Piazza Tasso. Vi smutter 
naturligvis også ind i de smalle gyder 
og stræder, der er kendetegnende for 
Sorrento og som er med til at give byen 
dens livlige stemning. 

Efter tid på egen hånd i Sorrento slut-
ter vi af med en let frokost lidt uden 
for byen, hvor vi bl.a. ser hvordan den 
kendte mozzarellaost bliver til og sma-
ger naturligvis også den frisklavede 
mozzarellaost. Vi er tilbage på hotellet 
sidst på dagen.

Dag 3 – Byrundtur i Napoli (M, A)
Turen i dag går til Napoli. Vi starter ud 
med en flot panoramatur langs kysten. 
Inde i Napoli by skal vi på en interes-
sant byvandring i centrum. Den rige del 
af Napoli er præget af åbne pladser og 
flotte indkøbsstrøg. Her ligger Galleria 
Umberto med det prægtige interiør 
med glastag og her ligger operahuset 
Teatro San Carlo med den fornemme 
sal, som engang vakte misundelse i 

Europas hoffer. Vi ser desuden Via 
Spaccanapoli, byens larmende hjerte, 
som syder af livsglæde; én lang smal 
gade som deler det nye og det gamle 
kvarter og som for mange er det rigtige 
Napoli. På vej ud af byen kører vi op 
til et af udsigtspunkterne og nyder den 
spektakulære udsigt ud over havet og 
de tætliggende øer, der ligger som fine 
perler i bugten.

Dag 4 – Amalfi og Ravello (M, A)
Vi starter dagen med at køre til den 
smukke by Amalfi. I middelalderen var 
Amalfi en af Middelhavets allervigtig-
ste søfartsnationer og handelsbyer. 
Domkirken, der blandt andet rummer 
apostlen Andreas’ grav, er i det hele ta-
get et stort skatkammer fra tiden som 
en af datidens største søfartsnationer. 
Den kendte citronlikør, Limoncello, 
stammer fra Amalfi og kan købes her. 
Efter lidt tid på egen hånd fortsætter 
vi over Mælkebjergene (Monte Lattari), 
og vi når frem til Ravello, som absolut 
er en af perlerne på Amalfikysten. Vi 
nyder udsigten fra Villa Cimbrones ter-

Italien er lig med oplevelser ud i smukke landskaber og storbyer med kunst, mad, mode og ikke 

mindst kultur. Alle dagene tilbringes i Sorrento-området, hvor det dramatiske landskab og den idyl-

liske stemning vil betage dig hver dag. Vi har sat en hel dag af til vulkanen Vesuv samt Pompei med 

de velbevarede udgravninger. Derudover er der mulighed for ture både til Capri og Ravello, med 

mindre man foretrækker et par dage ved poolen.

• Hotel Club Sorento 4****

• Oplev Pompei & Vesuv

• Inklusiv hele 3 udflugter

• GRATIS parkering i lufthavnen

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 8.495

Pompei Napoli med Vesuv i baggrunden

Hvis vejret tillader det, går vi til fods til 
toppen af det 1281 m høje vulkanbjerg.

Dag 7 – Tid på egen hånd (M, A)
Efter mange dage med storslåede op-
levelser, er dagen i dag sat af til lidt 
afslapning. Er man ikke helt mættet 

endnu, er vores rejseleder naturligvis til 
rådighed med gode tips og ideer.

Dag 8 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmad og en oplevelsesrig 
rejse forlader vi hotellet og kører til 
lufthavnen i Napoli.

 23.04. - 30.04. Billund 8.495

 17.09. - 24.09. Billund 8.495

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Napoli t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad og 7 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i lufthavnen

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.450
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95
• Heldagsudflugt Amalfi og Ravello 

(dag 4) kr. 390

• Heldagsudflugt Capri (dag 5)  
kr. 690

Valuta: Euro

Hotel Club Sorrento 4****
Hotellet har i alt 58 værelser fordelt 
på 5 etager. Der er gratis Wifi og alle 
værelser har desuden fladskærms-tv, 
hårtørrer og værdiboks. Alle værelser 
har naturligvis bad/toilet. Opholdet på 
Hotel Club Sorrento er inkl. halvpensi-
on. Der er desuden en swimmingpool 
på hotellet, og er beliggende i byde-
len Sant Angelo tæt på Sorrento. Læs 
mere på hotellets egen hjemmeside 
www.hotelclubsorrento.com

 11.06. - 18.06. Billund 8.495

 01.10. - 08.10. Billund 8.495

Amalfi
Sorrento

 AMALFIKYSTEN, SORRENTO & POMPEI
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 24.09. - 28.09.  Billund 5.695

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Rom t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad samt 3 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Alle skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 650
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95
• Heldagsudflugt Capri (dag 4)  

kr. 690 (min. 15 deltagere)

Hotel La Ripetta 3***
Hotel La Ripetta ligger lige ved stran-
den i Piano di Sorrento, 800 meter fra 
togstationen Circumvesuviana. Der 
tilbydes moderne spa samt tagterrasse 
med spabad og panoramaudsigt over 
havet. Værelserne er klassisk indret-
tede. Samtlige værelser har aircondi-
tion, satellit-tv og eget badeværelse 
med toiletartikler. Togstationen Piano 
di Sorrento ligger på Circumvesuvia-
na-linjen, hvorfra der afgår tog til Sor-
rento, Pompeji og Napoli. Læs mere 
på hotellets egen hjemmeside www.
laripettahotel.it

Valuta: Euro

hånd til at spadsere i de små snørklede 
gader, besøge kirken Chiese San Miche-
le med det eventyrlige gulv fuld af fa-
belagtige dyr og væsener, eller måske 
tage med svævebanen henover bjerget 
Monte Salero og nyde den vidunder-
lige udsigt. 

I selve Capri by slentrer vi en tur i ga-
derne med de fornemme butikker, og 
der bliver tid til en forfriskning med ud-
sigt. Bemærk denne tur er en tilkøbs-
udflugt og skal bestilles hjemmefra, 
pris kr. 690.

For de som ikke ønsker denne tur, kan 
dagen bruges på stranden eller man 
kan tage en tur ind til Sorrento by.

Dag 5 – Hjemrejse (M)
På hjemrejsen kører vi med bus til Rom 
og flyver direkte tilbage til Billund. 

Dag 1 – Ankomst
Fra Billund flyver vi direkte til Rom. 
Herefter har vi transfer til vores hotel 
med sen ankomst.

Dag 2 – Byrundtur i Sorrento  
(M, A)
Sorrento ligger omgivet af duftende 
citron- og appelsinlunde på en klippe 
højt over havet. Der er en fantastisk 
udsigt ud over bugten mod vulkanen 
Vesuv og ikke mindst storbyen Napoli.  
Sorrento er spækket med herskabelige 
villaer, udsigter, stemningsfulde små-
gader med eksklusive butikker og gode 
restauranter. Der bliver også tid til at 
nyde en frokost (ikke inkl.). 

Dagen sluttes af med at smage på den 
kendte mozarella ost - vel og mærke 
mozarella ost som er frisklavet. 

Vi er tilbage på hotellet sidst på efter-
middagen mange oplevelser rigere. 

Dag 3 – Amalfi og Ravello (M, A)
Amalfi er ikke blot en smuk by, men 
også en by med meget historie. I mid-
delalderen var Amalfi en af Middelha-
vets allervigtigste handelsbyer. Det var 
dog ikke kun handlen, der gjorde byen 
populær. Senere gjorde den uendelig 
smukke beliggenhed mellem havet 
og bjergene, Amalfi og Amalfikysten, 
til et yndet turiststed. Byens hovedat-
traktion i dag er byens flotte 900-tals 
domkirke med en farverig mosaikud-
smykket facade fra 1200-tallet. Dom-
kirken rummer blandt andet apostlen 
Andrea’s grav og er i det hele taget et 
stort skatkammer fra tiden som en af 
datidens største søfartsrepublikker.

Ravello er en af de mindre byer langs 
Amalfikysten og nok den by, der har 
den bedste udsigt ved kysten. Byen 
er, med sine mange fantastiske villaer, 

den store smukke Piazza foran dens 
domkirke fra 1000-tallet, de smukke 
omgivelser og udsigten ud over havet, 
et af de smukkeste områder på Amal-
fikysten.

Dag 4 – Udflugt til Capri eller  
dagen på egen hånd (M, A)
Fra Sorrento sejles til Capri, hvor man 
under sejlturen har mulighed for at se 
Amalfikysten i et bredere perspektiv. 
Capri er en ø i Napolibugten, som si-
den romertiden har været et særdeles 
populært rejsemål. Øen har gennem 
tiderne været hjemsted for kejsere, 
sæde for klostre, udvisningssted, be-
boet af gede- og fårehyrder og en min-
dre befolkning i små spredte landsbyer. 
I 1800-tallet blev Capri forvandlet, da 
mange udlændinge købte jord og byg-
gede store huse for at nyde de skønne 
idylliske udsigter.

På Capri er der rundvisning med vo-
res lokalguide. I Anacapri, der er øens 
næststørste by, tager lokalguiden os 
blandt andet med til et besøg i den 
svenske læge, Axel Munthes bolig, San 
Michele. Der bliver også tid på egen 

På vores 5 dages-rejser til Amalfikysten oplever du natur, kultur og historie i rigelige mængder. Her 

er en af Europas smukkeste kystlinjer, hvor de små kystbyer klamrer sig til de stejle skråninger. Klip-

perne går lodret ned i havet, hvor bølgerne slikker ind mod klippeskærene og laver spændende hu-

leformationer. Også øen Capri er smuk - og med sine hvide kalkformationer lyser den som en perle.

AMALFI & CAPRI

• Måske Danmarks skarpeste pris

• Skønt hotel med halvpension

• Heldagstur til Amalfi & Ravello

• Gratis parkering i Billund

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 5.695

Sorrento

Capri

Amalfi by

Capri

Amalfi
Sorrento
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 17.09. - 24.09. Billund 9.895

 28.05. - 04.06. Bilund 9.895

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Catania t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad og 7 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Valuta: Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.250
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Hoteller på rejsen
På hele rejsen rundt på Sicilien bor vi 
på gode 3*** og 4**** hoteller. Alle 
værelser har naturligvis eget bad/toi-
let. En komplet hotelliste med navn 
og adresse fremsendes ca. 8 dage før 
afrejse

langs kysten til Tindary, et valfarts- og 
pilgrimsted for Den sorte Madonna, 
beliggende på en høj klippetop helt 
ud til kysten. Legenden fortæller at 
Den sorte Madonna reddede en lille 
syg pige som faldt ud over skrænten. Vi 
beundrer de smukke mosaikker inde i 
kirken, og der er mulighed for at se det 
middelalderlige kapel, som ligger lige 
bag ved valfartskirken. 

Vi fortsætter til østkysten, hvor vi skal 
overnatte de næste 4 nætter i området 
omkring G. Naxos/Taormina.

Dag 5 – Udflugt til Savoca og 
Forza D´Agro (M, A)
Vi kører ad små krogede veje med ser-
pentinersving til en højde af 300 meter 
over havet. Her besøges Cappuchiner-
klostreret, hvor de forjættede mumier 
efter sigende bor. Godfather filmene 
blev i tidernes morgen optaget i Savo-
ca, hvilket et besøg på Bar Vitelli bevid-
ner. Vi kommer også forbi Forza D´Agro 
med den berømte kirke fra filmene. 
Disse to små byer blev fundet ”gamle” 
nok til at filme Godfather i, så her er vi 
ude i det helt autentiske Sicilien. 

Vi er tilbage igen sidst på eftermidda-
gen.

Dag 6 – Heldagsudflugt til Etna og 
Taormina (M, A)
Efter morgenmad går turen op på Euro-

Dag 1 – Ankomst (A)
Vi flyver til Catania og kører mod Sira-
cusa i den sydlige del af øen. Vi skal på 
byrundtur i byen, som var en af oldti-
dens mest betydningsfulde byer med 
storhedstid cirka 400 år f. Kr. Den siges 
også at have været den kønneste.

Vi kommer bl.a. forbi det romerske am-
fiteater og den græske oldtids fornem-
meste teater med plads til mere end 
10.000 tilskuere. 

Dag 2 – Templerne i Agrigento  
(M, A)
I dag går turen fra Catania til Agri-
gento, en by der er bygget ovenpå en 

betydningsfuld græsk by Akargas. Den 
var kendt for sine borgeres luksuriøse 
livsstil. Som stormagt og rival til Sira-
cusa, blev byen brændt og ødelagt af 
Karthaginenserne i 406 f. Kr. Dagens 
højdepunkt er hovedattraktionen Valle 
dei Templi, også kendt som “Templer-
nes dal“ og smukt beliggende mellem 
havet og selve byen. 

Sidst på eftermiddagen kører vi til  
vores overnatningshotel i Agrigento 
området.

Dag 3 – Monreale og Palermo (M, A)
Efter morgenmaden sætter vi kursen 
mod Monreale og Palermo. Vi skal på 
byrundtur i altid travle Palermo, en 
by spækket med middelalderkirker, 
fornemme palæer og arabiske kupler. 
Klemt inde bag murene findes labyrin-
tiske brostensbelagte middelalderkvar-
terer – som vi har set det i italienske film 
– med gamle huse med smuldrende fa-
cader. I dag kommer vi også forbi Mon-
reale, kendt for den flotte Duomo San 
Maria la Nuova katedral. Inde i kirken 
mødes vi af et glitrende hav af smukke 

billedmosaikker i guld og klare farver i 
det spektakulære kirkerum. Katedralen 
er desuden kongelig gravplads. 

Vi indkvarteres på vores hotel ved Pa-
lermo sidst på dagen.

Dag 4 – Cefalú, Tindary og Giardini 
Naxos (M, A)
Vi kører langs Siciliens nordlige kyst-
strækning frem til den kønne uspolere-
de kystby Cefalú. Cefalú blev grundlagt 
af grækerne tilbage i det 5. århundre-
de f. Kr.  Vi kan se byen på lang afstand, 
da den ligger tæt på en vældig klippe, 
kaldet La Rocca. Byen er en af de mest 
charmerende byer på hele Sicilien, og 
har desuden en skøn sandstrand. 

Vi tager på en lille byvandring til det 
gamle vaskehus, hvor kvinderne i mid-
delalderen vaskede, skyllede og vred 
vasketøjet i det åbne rum, hvor vandet 
stadig den dag i dag pibler ind i vaske-
karrene og ud i havet. 

Vi ser naturligvis også den fine katedral 
med den brede trappe som Cefalú er så 
kendt for. Efter besøget fortsætter vi 

På Sicilien lever ældgamle traditioner side om side med de venlige og imødekommende sicilianere. 

Man indfanges nemt af den sicilianske atmosfære. Øen har et solrigt klima og det er en medvirken-

de årsag til de mange specialiteter, øen kan byde på. Gastronomien er i det hele taget i topform på  

Sicilien – øen er kendt for sin gode olivenolie og oliven, fisk og skaldyr fra havet, tomater, citroner 

og ferskner fra haven.

KLASSISKE SICILIEN

• Ekspert rejseleder

• Den spektakulære vulkan Etna

• Fly fra Billund

• Oplev pulserende Palermo 

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 9.895

Stræde i Palermo

Palermo
Cefalu

Etna
G. Naxos
Taormina

Savoca

Catania

Siracusa

Agrigento

pas største aktive vulkan, den mere end 
3.300 m høje Etna. Vi kører med bus 
derop og ser landskabet skifte karakter 
undervejs, og til sidst er det kun golde 
landskaber med klipper. 

Vi kommer rundt om Silvestri-krateret 
inden turen går nedad igen til Taor-
mina. Byen er kendt for sit store amfi-
teater, som grækerne byggede i det 3. 
århundrede f. Kr., men det blev senere 
ombygget af romerne. I dag bliver Ta-
ormina besøgt af mangemillionærer og 
berømtheder fra hele verden. Den har 

også en vidunderlig beliggenhed, og 
stemningen er eksklusiv. Vi er tilbage 
ved vores hotel sidst på eftermiddagen.

Dag 7 – Dag på egen hånd (M, A)
Dagen er sat af til oplevelser på egen 
hånd. Rejselederen er naturligvis også 
klar med tips og ideer. Om aftenen mø-
des vi alle til afskedsmiddag.

Dag 8 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmaden sætter vi kursen 
mod lufthavnen i Catania.
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Havnen i Portoferrairo på Elba

Dag 1 – Ankomst (A)
Efter ankomst til Pisa lufthavn kører vi 
direkte til vores dejlige hotel i kurbyen 
Montecatini Terme, hvor vi indkvarte-
res.

Dag 2 – Montecatini Terme (M, A)
Montecatini er den mest mondæne 
kurby i Toscana og er verdensberømt 
for sine ni helbredende kilder som 
stammer helt tilbage fra 1400-tallet. 
Byen ligger lunt omkranset af den fro-
dige Appenninerbjergkæde med de 
bløde bakker. Vi tager på opdagelse 
i byens hovedstrøg Corso Mateotto 
med de mange specialforretninger og 
til Piazza Popolo, hvor vi ser den inte-
ressante kirke, Santa Maria Assunta. 

Montecatini har flere parker, og her 
finder vi de fleste af byens kurbade. Vi 
skal også en tur op i den historiske by, 
Montecatini Alto, og vi tager naturlig-
vis den gamle kabelbane fra 1898 med 
de røde togvogne derop. Heroppe fin-
der vi det charmerende torv med små 
cafeer og restauranter. Resten af dagen 
til egne oplevelser i ”vores” by.

Dag 3 – Firenze (M, A)
I dag gør vi som de lokale; vi tager to-
get ind til renæssancebyen Firenze. Ef-
ter ca. ½ times kørsel lander vi direkte 
inde i centrum af Firenze. Navnet Firen-
ze – blomsten – tager sit navn efter slet-
ten ved Arnofloden, som ifølge legen-
den var tildækket af et væld af smukke 
farverige blomster. Vi skal også se den 
imponerende Domkirke Santa Maria 
del Fiori med Brunelleschis store kup-
pel. Vi fortsætter til nogle af verdens 
mest berømte seværdigheder, Ponte 
Vecchio, hvor guldsmedene holder til 
og Uffizi galleriet, med en af de mest 
fornemme kunstsamlinger i verden. 
Der bliver også tid på egen hånd til at 
mærke byens livlige stemning.

Dag 4 – Pisa, Lucca og og vin- 
gården Tenute di Badia (M, A)
Om morgenen kører vi til Pisa hvor vi 
starter på Piazza dei Miracoli, Mirak-
lernes Plads. Her stråler det nyrestau-
rerede klokketårn, kendt i hele verden 
som ”det skæve tårn i Pisa”. Ved siden 
af knejser domkirken med den impo-
nerende bronzedør, mosaikker og en 
fantastisk prædikestol. Udflugten går 
dernæst til den fæstningsomkransede 
middelalderby Lucca, hvor bykernen 
stort set er bilfri. Byen har været ro-
mersk garnisonsby, og det ses på den 
hyggelige ovale plads, Piazza Anfiteatro 
og på kirken San Michele in Foro, som 
ligger på det antikke romerske torv. Vi 
besøger naturligvis også Luccas dom-
kirke, San Martino, med byens vigtigste 
klenodie ”Volto Santo”. Efter besøget 
i Lucca besøger vi vingården Tenute di 
Badia i Monte Carlo, hvor vi skal smage 
på de liflige vine fra området og på vin-
gårdens øvrige lækre specialiteter.

Dag 5 – Volterra og San Gimignano  
(M, A)
Volterra og San Gimignano ligger i den 
smukkeste del af Toscana med de vidt-

Oliventræer og vinstokke i lige rækker, cypresser, der ranker sig i solen, middelalderbyer der knej-

ser på toppen af Appenninerbjergkæden – vi er i det frodige Toscana - en af de smukkeste regioner 

i Italien – en region der byder på det allerbedste. Et behageligt klima, et hav af dejlige vine, lokale 

specialiteter og en gæstfri befolkning. Vi sætter kursen mod de mest interessante byer i området.

TOSCANA & ELBA

• Udflugt til Elba inkluderet

• Vi bor i Montecatini Terme

• Besøg på vingård

• GRATIS parkering i Billund

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 7.295

Montecatini
Terme

Volterra

FirenzeLucca
Pisa

Elba

Pistoia

San Gimignano

Det skæve tårn i Pisa

strakte bølgende olivenlunde og lige 
midt i vindistrikterne. Vi starter med et 
besøg i Volterra, hvor det er et absolut 
must at se nærmere på bymuren. Den 
blev bygget tilbage i det 13. århund-
rede. Volterra har også et utal af spæn-
dende middelalderbygninger, hvor 
flere paladser springer i øjnene. Byens 
mest berømte er Palazzo dei Priori. Pa-
ladset blev bygget tilbage i 1200-tallet 
og var i mange år biskoppens sæde. Vi 
ser nærmere på det hele, inden vi be-
søger San Gimignano, som er kendt på 
grund af sine 14 enestående middel-
aldertårne. Det er også her, den ægte 
italienske is bør nydes ved en af byens 
verdensberømte isbarer. Eller måske 
nyde udsigten ud over Toscanas bløde 
bakker og grønne farver, mens du sma-
ger på den lokale vin. Der bliver lidt tid 
til shopping, inden vi kører tilbage. 

Dag 6 – Elba (M, A)
Elba er en lille ø med en usædvanlig 
smuk natur. Svimlende højder, dal-
sænkninger, enge, klipper og vige med 
sten- og sandstrande.  Frodigheden er 
uforlignelig. Vi starter tidligt mod Por-
toferrario, og herfra tager vi færgen til 
denne forunderlige ø, hvor Napoleon 
levede i eksil. På øen besøger vi først 
Villa dei Mulini, hvor vi ser et af Napo-
leons huse. Herefter kører vi gennem 
dette fantastiske, afvekslende og fro-
dige landskab. 

Vi spiser frokost på øen (ekskl.) og ny-
der øens afslappende atmosfære, in-
den vi tager færgen tilbage til fastlan-
det og bussen tilbage til Montecatini.

Dag 7 – Pistoia (M, A)
Toget tager os i dag ind til den mere 
ukendte by Pistoia, som ligger bare 20 
minutter fra Montecatini. Her venter 
Italiens mest udsøgte hemmelighed. 
Pistoia er en næsten ukendt by, som si-

den 1144 kom ind under pilgrimsruten 
til Santiago. Faktisk er det her, de jor-
diske rester af Sankt Jakob hviler. Men 
Pistoia huser meget mere og der bliver 
tid til at se nærmere på denne spæn-
dende by, inden vi tager tilbage.

Dag 8 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmad tjekker vi ud fra vo-
res hotel, og sætter kursen mod luft-
havnen i Pisa.

 08.09. - 15.09. Billund 7.295

 05.05. - 12.05. Billund 7.295

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Pisa t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad og 7 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund lufthavn

Valuta: Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 885
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Hotel 3*** Superior i Montecatini 
Terme
Vi bor på 3*** superior hotel, belig-
gende centralt i Montecatini Terme.
Alle værelser har naturligvis eget bad/
toilet. Endeligt hotelnavn oplyses ca. 
14 dage før ankomst. Normalt bruger 
vi hoteller som Hotel Brennero & Vers-
avia, Hotel Giglio eller lignende. 

 06.10. - 13.10. Billund 7.295
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Bari

Alberobello

tera ligger oppe, nærmest på et pla-
teau, mens den gamle og historiske 
bydel Sassi, ligesom klatrer sig ned ad 
bjerget. Byen består af utallige grot-
ter og ikke mindre end 100 kirker, fin-
des der her. Husene er stablet ovenpå 
hinanden og byen er desuden med på 
UNESCO’s verdensarvsliste. Vi fortsæt-
ter turen ud på et af områdets vin-
gårde, hvor vi både skal høre om selve 
produktionen af vin og naturligvis også 
smage på gårdens vin.  Vi er hjemme 
sidste på eftermiddagen efter en lang 
og spændende dag i det syditalienske.

Dag 6 – Den hvide by Ostuni  
(M, A)
I dag skal vi på en halvdagsudflugt til 
Ostuni, der også kendes som ”den hvi-
de by”. Og det er ikke svært at se hvor-
for. Byen består af kalkede huse med 
flade tage, trapper, stræder og buer i 
blændende hvidt. Byen er bygget ud 
over tre høje og strækker sig derfor 
ekstra smukt ud i de mange forskellige 
niveauer, som de hvidkalkede facader 
er opført på. Man kan stadig se rester 
af den aragonesiske ringmur, og som 
det øverste sandstensfarvede punkt 
troner katedralen smukt og enkelt. 
Den ses fra alle vinkler ud over byen. 
Ostuni er ægte syditaliensk livsglæde, 
og vi kan være med på det store cen-
trale torv, der ligger smukt og spejler 
sig i solen. Her pryder rådhuset og 

Fransiskanerkirken den ene langside og 
cafeerne den anden, og det giver lyst til 
livsnyderi i form af et køligt glas hvid-
vin eller en kop skoldhed kaffe. 

Der bliver tid på egen hånd og til fro-
kost i byen (ekskl.), inden vi vender til-
bage til hotellet.

Dag 7 – Caserta (M, A)
Efter morgenmad på hotellet, sætter vi 
kursen vestpå mod Caserta, hvor vi skal 
overnatte den sidste nat. 

Dag 8 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmaden på hotellet kører 
vi nordpå mod Rom-området. Under-
vejs gør vi et stop ved Benediktineror-
denens kloster, Abbazia di Montecas-
sino. I krypten i klosterets kirke ser vi 
de smukkeste og mest glitrende mosa-
ikker i alverdens motiver. Klosteret lig-
ger højt og flot på en klippe og med en 
smuk udsigt. 

Herefter kører vi til lufthavnen og fly-
ver fra Rom sidst på eftermiddagen.

Dag 1 – Ankomst
Vi flyver sidst på dagen direkte til Rom, 
og ankommer til vores hotel til midnat.

Dag 2 – Bari (M, A)
Efter morgenmaden sætter vi kursen 
mod havnebyen Bari. Vi starter byrund-
turen i den gamle hyggelige bydel med 
typiske italienske labyrintiske gader og 
små torve. Byen er rig på historie, og 
et besøg her kan føles som en rejse til-
bage i tiden. Vi ser Basilica di San Nico-
la, den imponerende borg Normanno 
Svevo og antikke palæer, Italiens tredje 
største teater og den fine havneprome-
nade. Herefter fortsætter vi til vores 
hotel, hvor vi skal overnatte de næste 
5 nætter.

Dag 3 – Alberobello og drypstens-
hulerne i Castellana (M, A)
Dagens udflugt går først til den lille by 
Alberobello, hvor vi naturligvis skal en 
tur gennem de berømte kvarterer, der 
er kendt for deres særprægede trulli-
huse. Området med de hvide bikube-
formede huse er på UNESCO’s verden-
skulturarvsliste. Inden turen går videre 
til drypstenshulerne, besøger vi trulli-
kirken Sant Antonio. Vi fortsætter til 
drypstenshulerne i Castellana, der er 
blandt de største i hele Europa. De er 
dannet ved årtusinders erosion, og det 
dryppende vand har skabt smukke for-
mationer. Vi kommer igennem et net-
værk af underjordiske huler, saltsøer 
og damme. Vi er tilbage ved vores ho-
tel sidst på eftermiddagen.

Dag 4 – Otranto og Lecce (M, A)
Vi skal endnu sydligere i dag. Vi kører 
ud til Salentohalvøen, hvor udflugten 
først går til den østligste by i Italien, 
havnebyen Otranto. Her er vores mål 
den verdenskendte kirke, Cattedrale 
di Santa Maria Annunziata med det 
smukke mosaikgulv, der kaldes Livets 
Træ. Mosaikgulvet viser vidunderlige 

billeder fra forskellige sagn og histo-
rier om fabelørne, mennesker og dyr i 
kamp, fasaner, munke, Adam og Eva i 
paradisets have og mange flere. En an-
den kuriositet i katedralen er Martyrer-
ne fra Otranto. Det er kranierne af 813 
mænd der i 1480 nægtede at lade sig 
konvertere fra katolicismen til Islam og 
derfor blev halshugget. Kranierne blev 
d. 12. maj 2013 kanoniseret af pave 
Frans I og de fik dermed helgenstatus.

Efter Otranto besøger vi Lecce, der er 
kendt som ”Sydens Firenze”. Lecce 
havde sin storhedstid i 1700-tallet, 
hvor der opførtes mange flotte palæer 
og kirker i barokstil. Vi ser bl.a. Piazza  
Sant'Oronzo med det antikke amfi-
teater i centrum, katedralen Basilica di 
Santa Croce og den overdådige plads, 
Piazza del Duomo. Vi er tilbage på ho-
tellet sidst på eftermiddagen. 

Dag 5 – Hulebyen Matera og  
besøg på vingård (M, A)
Der venter os i dag en spændende og 
meget interessant udflugt til hulebyen 
Matera, og vi slutter af med et besøg 
på en lokal vingård. Det moderne Ma-

Italien er lig med oplevelser ud i smukke landskaber og storbyer med kunst, mad, mode og ikke 

mindst kultur. Med sin lange kyststrækning ud til Adriaterhavet danner Apulien selve ”hælen på Ita-

liens støvle”. Regionen er især kendt for sine trulli-huse, som er små hvidkalkede huse med keglefor-

mede tage. Vidste du eksempelvis, at regionen producerer halvdelen af Italiens olivenolie?

FASCINERENDE SYDITALIEN

• GRATIS parkering i Billund

• Oplev hulebyen Matera

• Trulli huse i Alberobello

• Besøg på lokal vingård

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 9.495

Bari
Ostuni

Monte Cassino
Caserta

Lecce

Matera
Alberobello

Rom

 21.09. - 28.09. Billund 9.495 

 06.06. - 13.06. Billund 9.495 

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Rom t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad og 6 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Valuta: Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.395
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Hoteller på rejsen
På hele rejsen rundt i det sydlige Ita-
lien bor vi på 3*** og 4**** hoteller. 
Alle værelser har naturligvis eget bad/ 
toilet. 

En komplet hotelliste med navn og 
adresse fremsendes ca. 8 dage før af-
rejse.
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 18.09. - 25.09. Billund 8.995

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund-Pisa t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 6 x morgenmad og 7 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til  

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Valuta: Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.250
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Grand Hotel Le Fonti 4****
Hotellet er helt unikt og meget po-
pulært - midt i Chianciano Terme. 
Alle værelser er med safetybox, air-
condition, eget bad/toilet, hårtør-
rer og tv. Der forefindes desuden 
en hyggelig hotelbar. Se mere på:  
www.lefontigrandhotel.com

Basilika di San Francesco, Assisi

Dag 5 - Orvieto og Civita di  
Bagnoreggio (M, A)
Den antikke middelalderby Orvieto 
med den imponerende beliggenhed 
på et massiv af rosa granit. Ud over at 
være berømt for sin gode hvidvin, er 
Orvieto kendt som en af de mest etru-
skiske byer, der findes. Livet her fore-
gik tildels også under jorden. Man kan 
stadig i dag besøge de etruskerne grav-
steder og brønde. Herefter fortsætter 
turen videre til den ”døende by” Civita 
di Bagnoregio. Forbundet til verden 
med en lang og smal gangbro er den-
ne by bygget på et plateau af sprødt 
vulkansk tuf. Materialet smuldrer med 
tiden, og i flere hundrede år er husene 
simpelthen faldet ned fra plateauet. 

Dag 6 - Gubbio og Citta di Castello 
(M, A)
Et mesterværk af en middelalderby, rig 
på historie, kunst og et velbevaret køk-
ken med antikke lokale retter.  Gubbio 
er den ældste by i Umbrien og knejser 
sig majestætisk på Monte Ingino bjer-
get over Umbriens dale. Byen byder på 
seværdigheder som Palazzo dei Conso-
li, Katedralen og  Palazzo Ducale. Her-
efter forsætter turen til Citta di Castel-
lo, som er Umbriens nordligste by, såvel 
som den største byen i Tiber-dalen. Den 
ligger som en indgangsport til Umbrien 
for dem, der kommer nordfra. Her har 
arkitekturen en toskansk indflydelse.

Dag 1 - Ankomst (A)
Ankomst til Pisa og indkvartering på 
hotel i Chianciano Terme.

Dag 2 - Udflugt til Citta della Pieve 
og Trasimeno-søen (M, A)
Den antikke middelalderby Castello 
della Pieve er specielt kendt for pro-
duktion af safran. Allerede i 1279 har 
man dokumentation for, at byen leve-
de højt på denne produktion. Byen har 
et hyggeligt lille centrum, hvor man bla 
også finder Italiens mindste vej - Via 
Baciadonne ”damekysse-vejen”. Hvert 
år i juni måned har byen blomsterfe-
stival hvor der lægges et guldtæppe af 
blomsterdekorationer gennem byen. 

Herefter fortsætter turen til Trasimeno 
søen og Castiglione del Lago, søens ho-
vedby, som engang for længe siden var 
en ø. Hyggelig atmosfærefyldt gammel 
by med middelalderborgen som domi-
nerer byen ud mod søen.

Dag 3 - Udflugt til Assisi og  
Perugia (M, A)
Assisi er specielt kendt for den hellige 
Frans af Assisi, der levede i denne by 
og på bjerget i nærheden, og ligeledes 
for hans kvindelige modstykke, Clara 
af Assisi. Men det er også en gammel 
umbrisk og siden romersk by, som sta-
dig rummer betydelige antikke minder, 
hvoraf mest synligt den romerske tem-
pelfacade på kirken Santa Maria sopra 
Minerva. Turen kryderes af et spæn-
dende møde med danske Broder Theo-
dor, der har levet som munk her i Assisi 
siden 2008. På sin absolut charmerende 
måde giver han os en indsigt i historien 
og sin egen hverdag. 

Smukt beliggende på en bakke finder 
vi den antikke etruskerby Perugia som 
idag er hovedstad for regionen Um-

brien. Byen, der først var domineret af 
etruskerne og herefter på ordre af kej-
ser Augustus kom romerne og omdøb-
te byen til Augusta Perusia. Endvidere 
er byen kendt som chokoladebyen med 
de berømte Baci ”kys”.

Dag 4 - Udflugt til Pitigliano,  
Sorano og Terme di Saturnia (M, A)
Turen går til tuf-byerne Pitigliano og 
Sorano, der begge ligger klinet op ad 
en tufstensklippe. Byerne blev grund-
lagt af Etruskerne for mere end 2500 
år siden og erobret af både romere og 
krigeriske adelsfamilier, der alle har sat 
deres præg på stederne. PitigIiano har 
et hyggeligt charmerende centrum, 
som stadig er den antikke del af byen. 
I stenbyen Sorano, som også kaldes To-
scana’s Matera, er det Orsini Fortet, der 
dominerer byens centrum, mens den 
spændende stenby med de gamle hule-
byggerier ligger nedenfor byens nuvæ-
rende centrum. Herfra går turen videre 
til én af Toscana’s mange naturkilder 
Cascate del Mulino, hvor der vil være 
mulighed for at prøve de varme kilder 
på 37,5 grader. 

Midt i Italien ligger den herlige region Umbrien. Dette fantastiske område byder på en vifte af for-

skellige attraktioner såvel som natur, kunst, gastronomi og enestående atmosfære. Her finder du 

nemlig chokoladebyen Perugia, helgenbyen Assisi og middelalderbyen Gubbio. Uden for murene 

bugter landevejene sig gennem bløde bakker med slanke cypresser, krogede oliventræer og vinstok-

ke så langt øjet rækker, mens små landsbyer lægger op til en pause på torvet.

UMBRIEN  
- ITALIENS GRØNNE HJERTE

• Alle udflugter er inkluderet

• Skønt hotel med halvpension

• Møde med dansk munk i Assisi

• Oplev skønne vinbyer

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 8.995

Dag 7 - Vinbyerne Montepulciano 
og Montalcino samt ophold i 
Pienza (M, A)
En hel dag i vinens tegn! Om morgenen 
sættes kursen direkte mod Montepulci-
ano, der er en af Toscanas højest belig-
gende byer. Indenfor den gamle bymur 
findes storslåede private paladser  og 
smukt udstyrede kirker.

Turen fortsætter til den charmerende 
by Pienza. Pienza blev i 1996 optaget 
på UNESCO's liste over verdenskultur-
arv, fordi den repræsenterer et af de 
første forsøg på at skabe en idealby 
efter renæssancens idealer. Herefter 

går turen videre til den lille idylliske 
by Montalcino. Landsbyen ligger på en 
bakketop med flot udsigt over landska-
bet og er verdensberømt for sin fanta-
stiske Brunello-vin. 

Herefter en lille rundtur i centrum, der 
byder på ikke så få udskænkningsste-
der og vinhandlere, men også et spæn-
dende fort fra 1300-tallet samt smukke 
bygninger fra middelalderen.

Dag 8 - Afrejse
Tidlig afrejse fra Chianciano Terme. 
Transfer til Pisa lufthavn. Vi ankommer 
til Danmark midt på formiddagen.

Chianciano Terme

Orvieto

Pisa
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 10.09. - 19.09. Billund 11.995

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Bergamo samt  

Rom – Billund t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 9 x morgenmad og 6 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Parkering i Billund lufthavn
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden 

Valuta: Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.400
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Hoteller på rejsen
På hele rejsen rundt i Italien bor vi på 
3*** og 4**** hoteller. Alle værelser 
har naturligvis eget bad/toilet. 

En komplet hotelliste med navn og 
adresse fremsendes ca. 8 dage før af-
rejse.

Forum Romanum i Rom

Gardasøen

med byens ubestridte religiøse kleno-
die “Volto Santo“. Herefter går turen 
tilbage mod Pisa, hvor vi ser Campo 
Miracoli, også kendt som “Mirakelmar-
ken“. Domkirken og det skæve tårn 
ligger her side om side. Efter et man-
geårigt og kostbart renoveringsarbejde 
er det igen muligt at gå op af de 300 
trin til toppen i det mere end 50 meter 
høje tårn. 

Vi er tilbage ved vores hotel sidst på ef-
termiddagen.

Dag 6 – Cinque Terre (M, A)
Dagens udflugt går til “de 5 byers 
land” – Cinque Terre på italiensk. De 
fem små byer hænger nærmest i bog-
stavelig forstand på klippesiderne. Vi 
får de flotteste panoramaer og smukke 
udsigter udover Middelhavet. Vi stifter 
ligeledes bekendtskab med ”Kærlig-
hedsstien”, som også går under navnet 
Via dell´ Amore. Vi er tilbage på vores 
hotel sidst på eftermiddagen. 

Dag 7 – Villa d’Este (M)
Vi kører fra Pisa ned gennem Toscana 
mod Rom, som er rejsens næste mål.  
Villa d’Este er en smuk renæssance-
villa med tilførende haveanlæg, som 
blandt meget andet er præget af utal-
lige springvand. Villa d’Este blev i 2001 
optaget på UNESCOs verdensarvsliste. 
Vi er fremme ved vores hotel i Rom-
området sidst på eftermiddagen.

Dag 8 – Byrundtur i Rom (M)
Vi skal på byvandring i Rom, hvor vi 
kommer forbi flere af byens store se-
værdigheder. Vi ser bl.a. Piazza Navo-
na, Den Spanske Trappe, Trevi fontæ-
nen etc. Efter frokost (ikke inkluderet).) 
sætter vi kursen mod Peterspladsen og 
Vatikanet. En af de store oplevelser her 
er Berninis kolonnade med de 284 do-
riske søjler og 140 helgenstatuer. Et af 
dagens højdepunkter er så absolut Det 
Sixtinske Kapel med Michelangelos fre-
sker, på lige fod med Peterskirken, der 
blev indviet i 1600-tallet efter en byg-
geperiode på næsten 120 år. 

Dag 9 – Tid til egne oplevelser i 
Rom (M)
Dagen er sat af til egne oplevelser i 
denne historiske by. Hvad enten man er 
til museer, seværdigheder, cafeliv eller 
shopping, så er mulighederne utallige.
Vi mødes igen til aftensmad. Rejselede-
ren er naturligvis til stede fra morge-
nen af med gode tips og ideer til, hvad 
man kan lave i Rom.

Dag 10 - Hjemrejse (M)
Transfer til lufthavnen i Rom, og vi fly-
ver hjem.

Dag 1 – Ankomst (A)
Vi flyver direkte til Norditalien, og ef-
ter ankomst kører vi til vores hotel ved 
Gardasøen. Efter indkvartering bliver 
der en orienterende rundtur, der vil 
også være lidt tid på egen hånd inden 
aftensmad. 

Dag 2 – Sirmione og Venedig (M, A)
Efter morgenmad sætter vi kursen mod 
Venedig og vores hotel for de næste 2 
nætter. Vi oplever den sydlige ende af 
Gardasøen, nærmere bestemt ved byen 
Sirmione.

Sirmione er en af de mere specielle 
byer ved Gardasøen, den strækker sig 
mere end 2 km ud i søen som en lille 

halvø. Byens historie går helt tilbage 
til romertiden og forenden af halvøen 
viser arkæologiske udgravninger. Vi 
kommer desuden forbi den skønne 
villa, der har tilhørt den legendariske 
operasangerinde Maria Callas. 

Selve den lille by er en hyggelig by, 
hvor søen er nærværende, hvor end 
man befinder sig. Klimaet er mildt, og 
her vokser den flotte bourgonvilla i rigt 
mål.  I dag er Sirmione et af Europas 
mest berømte og eksklusive kursteder. 
Vi er fremme ved vores hotel sidst på 
eftermiddagen.

Dag 3 – Sightseeing i Venedig (M, A)
Efter morgenmad tager vi med vand-
taxi til centrum af Venedig. Vi skal 
selvfølgelig forbi alle de kendte sevær-
digheder, krydret med lokallivet i side-
gaderne. Markuspladsen er et naturligt 
stop på vores vej rundt i Venedigs la-
byrint. Vi nyder udsigten til Dogepalad-
sets gotiske facade og den byzantinske 
Markuskirke. Pladsen Campo Zaccaria 
med kirken San Zaccaria og Sukkenes 
Bro ser vi ligeledes, broen forbinder 
paladset med Venedigs gamle fængsel. 

Ad livlige labyrintiske gader går vi gen-
nem forskellige kvarterer, og der bliver 
også lidt tid på egen hånd. Vi tager 
med vandtaxi tilbage til vores hotel.

Dag 4 – Bologna (M, A)
I dag sætter vi kursen sydpå, hvor vi 
efter morgenmaden tager afsked med 
Venedig og kører mod Bologna. Det 
bliver en byrundtur, hvor vi bl.a. ser by-
ens to skæve tårne, Piazza Maggiore og 
Piazza del Nettuno, som er 2 sammen-
hængende pladser i hjertet af Bologna 
og samtidigt udgør byens centrum. 

Vi fortsætter vores tur sydpå, og er 
fremme i Lucca-området først på afte-
nen, hvor vi skal bo de næste 3 nætter.

Dag 5 – Lucca og Pisa (M, A)
Dagens udflugt i det toscanske går 
først til middelalderbyen Lucca, og så 
skal vi selvfølgelig også se det skæve 
tårn i Pisa. Selve bykernen i Lucca er 
stort set bilfri. Vi kommer forbi byens 
smukke plads Piazza Amfiteatro samt 
kirken San Michele in Foro, anlagt på 
det gamle romerske forum. Slutteligt 
kommer vi til domkirken San Martino 

En rundrejse til Italien, der går hele vejen fra Gardasøen til Rom. Oplev Venedig, Pisa, Bologna, 

Cinque Terre og ikke mindst hovedstaden Rom. Glæd dig til en unik ferie i Italien med en rejse der 

kun findes hos os. Vi har inkluderet alt det bedste af ”La dolce vita” – nydelse, livsglæde, skønhed. 

Vores rejse fra Gardasøen til Rom har lidt af det hele og er krydret med alle de bedste oplevelser.

FRA GARDASØEN TIL ROM

• Alle udflugter er inkluderet

• Adriaterhavets Dronning

• Se fantastiske Cinque Terre

• Middelalderbyen Lucca & Pisa

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

10 dage 
kun

kr. 11.995

Det skæve tårn i Pisa

Venedig

Rom

Bologna

Pisa

Cinque Terre

Gardasøen
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 01.06. - 06.06. Billund 6.995

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund - Bergamo t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 5 x morgenmad og 5 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge 

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til  

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 795
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Hotel Delle Torre 3***
Hotel Della Torre er et velholdt, fa-
miliedrevet hotel, der ligger lige 
uden for Stresas centrum kun 150 m 
fra søen Lago Maggiore. Fra haven 
kan du nyde den smukke udsigt til 
søen. Slap af ved Hotel Della Torres 
udendørs swimmingpool, som har et 
jacuzzi-område. Værelserne på Hotel 
Della Torre er alle rummelige og har 
aircondition samt balkon. Læs mere 
på hotellets egen hjemmeside www.
hoteldellatorrestresa.it

Valuta: Euro

Dag 4 – Milano (M, A)
Vi kører til sydenden af Maggiore søen 
og sætter kursen mod Italiens næst-
største by, Milano, modens og industri-
ens by. Vi kører en rundtur til de største 
seværdigheder, og skal naturligvis be-
søge den pragtfulde domkirke. Det tog 
500 år at bygge kirken, og i størrelse er 
kun Peterskirken i Rom større i Italien. 
Vi lægger også vejen forbi den berøm-
te opera, La Scala, ligesom der bliver tid 
til på egen hånd at kigge på mondæne 
butikker.

Dag 5 – Comosøen (M, A)
Efter morgenmaden går dagens ud-
flugt til nok Italiens smukkeste sø, Co-
mosøen. Vi starter med en byvandring 
gennem byen af samme navn, kultur-
byen Como. På havnefronten ser vi, 
hvor fantastisk byen er indrammet af 
de omsluttende bjergskråninger, og vi 
går til den storslåede marmorbeklædte 
domkirke, Santa Maria Assunta, påbe-
gyndt i 1396 og som menes at være den 
sidst påbegyndte gotiske kirke i Italien. 
Vi ser endnu en interessant kirke, den 
fem-skibede romanske Basilika Sankt 
Abbondio fra år 1095, bygget ovenpå 
en kristen stenkirke tilbage fra det 5. 
årh. Como er altså en idyllisk middelal-
derby med en hyggelig atmosfære. 

Der bliver tid på egen hånd til at ud-
forske byens smalle stræder og smukke 
torve. Eller måske bruge tiden til et be-

Comosøen

Dag 1 – Afrejse (A)
Vi flyver fra Billund til Bergamo, og 
herfra med bus direkte til vores hotel 
ved Lago Maggiore søen, som danner 
rammen om hele opholdet. Vi bor na-
turligvis i hovedbyen Stresa.

Dag 2 – Sejltur til Schweiz og tur 
med panoramotoget Centovalli-
banen
Turen starter med en herlig sejltur nord-
på til Locarno i Schweiz. Turen går forbi 
bla Verbania, Luino og Cannobbio frem 
til Locarno. Ophold i den charmerende 

schweiziske by inden turen fortsætter 
med det berømte panoramatog gen-
nem den frodige Centovalli-dal, hvor 
stejle bjergsider og smukke, dybe dale 
med vandløb pryder billedet. Toget kø-
rer de 53 km fra Locarno til Domodos-
sola gennem tunneler, over broer og 
forbi slugter og gennem hyggelige små 
bjergbyer. En fantastisk oplevelse ! Fra 
Domodossola går turen direkte tilbage 
til søen med lokalt tog.

Dag 3 – Lago Maggiore (M, A)
Efter morgenmad starter vi ud med en 
rundtur i ”vores” by, Stresa, Maggiore-
søens smukkeste og mest mondæne by. 
Her er flere store villaer med pragtful-
de haver. Byen har flere hyggelige gå-
gader  med gode shopping muligheder 
med bl.a.  alskens italienske delikates-
ser, når de er absolut bedst. I Maggio-
resøen tæt på Stresa ligger de Borro-
meiske øer, som består af tre øer og to 
klippeskær. Greveslægten Borromeo 
lod i 15- 1600-tallet øerne ombygge til 

deres residens med paladser og smukke 
haver.  

Om eftermiddagen er der mulighed for 
at besøge en af de tre Borromeiske øer, 
og få en fornemmelse af den velstand, 
den Borromeiske familie besad. F.eks 
Isola Bella – som betyder ”den smukke 
ø”, er et lille paradis i sig selv. Fra at 
være en gold klippeø, blev flere tons 
jord flyttet ud på øen, som blev omdan-
net med en fin havnepromenade med 
boder, cafeer og isbarer. Også det stor-
slåede 1600-tals palads med overdådigt 
udsmykkede sale er et besøg værd. For-
uden marionetdukker, malerier, gobeli-
ner og våben ses kunstigt anlagte grot-
ter. Og på den anden side af paladset 
en fascinerende barokhave med statu-
er, springvand, farvestrålende påfugle 
og en bred vifte af planter.

Eller dagen kan tilbringes på havne-
promenaden eller på en af de utallige 
cafeer langs den smukke sø.

En skøn rejse til 2 af de mest mondæne søer i Italien, en rejse der byder på fantastiske naturoplevel-

ser og flotte panorama udsigter. De 2 søer Lago Maggiore og Comosøen har i årtier tiltrukket, ikke 

blot turister, men også filmskuespillere, sportsstjerner, forfattere og nogle af de førende italienske 

slægter. Alle er tiltrukket af det flotte landskab langs søerne, og selvom søerne kun ligger knap 30 

kilometer fra hinanden – har de hver deres særpræg. Tag med Ans Rejser og vores danske rejseleder 

på rejse til de norditalienske søer. Vi bor i den berømte by Stresa på Hotel Delle Torre. 

DE NORDITALIENSKE SØER

• Vi bor i berømte Stresa

• Alle udflugter er inkluderet

• Både Lago Maggiore og Comosøen

• Oplev fascinerende Milano

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

6 dage 
kun 

kr. 6.995

søg på Silkemuseet, der fortæller, hvor-
dan byen udviklede en af de største 
silkeindustrier i Europa. Efter frokost 
i Como by (ikke inkl.) tager vi bussen 
ned til selve søen og den mondæne by, 
Bellagio. Her slentrer vi gennem den 
billedskønne by, og der bliver tid til at 
nyde udsigten over vandet ved en af 
cafeerne langs søens bred. Herefter går 
turen rundt langs søen, og er der tid, 
gør vi et kort stop i byen Lecco.

Efter en lang dag med mange indtryk, 
er vi hjemme ved hotellet igen til af-
tensmad.

Dag 6 – Hjemrejse (M)
Buskørsel gennem det smukke Nordita-
lien til lufthavnen i Bergamo, hvor flyet 
til Billund letter ved middagstid.

Polenta

ComosøenLago
Maggiore

Milano
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 27.08. - 31.08. Billund 7.695

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Bergamo t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad, 1 x let frokost 

samt 4 x aftensmad
• Billet til opera i Verona - AIDA
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 985
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Hotel Maxim 4****
Hotel Maxim ligger blot 3 km fra 
amfiteatret Arena di Verona og har 
rummelige værelser med LCD-tv med 
satellitkanaler. Hotellet ligger i et ro-
ligt boligområde og der er også gratis 
WiFi overalt i bygningen. Værelserne 
på Hotel Maxim har aircondition, mi-
nibar og tv. Der er eget badeværelse 
med hårtørrer og toiletartikler og en-
ten badekar eller brusebad. Læs mere 
på hotellets egen hjemmeside www.
maximverona.it

Valuta: Euro

Julies hus med balkonen og gå turen 
ned til Romeo’s hus. 

Verona har også tilnavnet Norditaliens 
Rom, pga. sine betydningsfulde og im-
ponerende bygningsværker og monu-
menter. Lige i centrum ligger den over 
2000 år gamle romerske Arena, der før 
i tiden blev brugt til grufulde gladia-
torkampe. Arenaen bruges stadig som 
tilskueplads, men i dag for friluftsopera 
under stjernehimmel i sommermåne-
derne. 

Turen går til fods gennem centrum forbi 
den antikke romerske Arena, de gamle  
romerske udgravninger og byporte, 
Julies Hus, Scala-gravmælerne, Dante’s 
plads, Piazza Erbe med de mange små 
overdækkede boder samt Via Mazini 
- Verona’s gågade med de mange eks-
klusive forretninger. Også en tur forbi 
den gamle Scalaborg Castelvecchio.

Frokost og eftermiddag på egen hånd 
i Verona inden turen går tilbage til ho-
tellet. 

Middag på hotellet.

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Efter tidlig morgenmad, går turen mod 
lufthavnen, og vi flyver hjem til Dan-
mark igen.

Sirmione

Dag 1 – Besøg på vingård (F, A)
Vi ankommer til Norditalien omkring 
middagstid, og vi skal straks ud på op-
levelser. Vi sætter kursen mod Verona 
med ophold undervejs i Franciacorte 
vindistriktet. 

Der bliver en ”light lunch” og vin-
smagning på Agriturismo Al Rocol. 
En hyggelig vingård som ligger midt i 
Franciacorte’s vindistrikt og drives af 
de sidste arvinger af familien Castellini: 
Gianluigi og søstren Francesa. Her pro-
duceres runde og fyldige vine, grappa, 
olivenolie samt lækker honing af ka-
stanjer, blomster og akacie. På gårdens 
”Agriturismo” kan man smage de lo-

kale retter, som serveres i smukke om-
givelser, og hvis vejret tillader det, kan 
man sidde ude på terrassen. 

Herefter fortsætter turen til indkvarte-
ring på Hotel Maxim. Middag på hotel-
let.

Dag 2 – Eksklusive Sirmione og 
opera i Verona (M, A)
Turen går til den eksklusive kurby Sir-
mione, der strækker sig som en lang 
halvø ud i den sydligste ende af Gar-
dasøen. Efter besøget i Sirmione tager 
vi til Lugana, hvor der er en vinsmag-
ning.

Kl. 17:30 er der afgang til friluftsopera 
i den antikke romerske Arena. I den an-
tikke Arena, der engang husede kampe 
mellem gladiatorer og vilde dyr er nu 
om sommeren rammerne for Verona’s 
imponerende friluftsopera. Disse an-
tikke mure giver den perfekte akustik 
og formen gør at sceneopsætningen 
er overvældende og helt fantastisk. 
Atmosfæren er fuldendt, når hele pub-
likum tænder de små stearinlys inden 

operaen går igang. En enestående op-
levelse, selv for folk der normalt ikke 
værdsætter opera. 

Kl. 18:00 er der en let middag i Verona 
inden opera. Retur til hotellet efter 
opera.

Dag 3 – Valpolicella dalen (M, A)
Udflugt gennem den smukke Valpo-
licelladal. Turen går gennem vinmar-
kerne og de små byer i vindistriktet. 
Undervejs fortælles om vinbøndernes 
arbejde i markerne og alt, hvad der er 
vigtigt for druen, inden den skal fort-
sætte sin rejse for at blive til vin. 

Turen afsluttes hos én af de lokale fa-
milier, hvor de fremviser deres vinpro-
duktion. Eftermiddagen og aften på 
egen hånd.

Dag 4 – Sightseeing i Verona (M, A) 
Verona er kærlighedens by. Det var 
her Shakespare fandt sin historiske 
baggrund for sin verdensberømte og 
udødelige tragedie ”Romeo og Julie”. 
Stadig den dag i dag kan man besøge 

Hvorfor ikke kombinere den gribende opera Aida, fremført i den antikke romerske arena i Verona – 

med ophold midt i det berømte vindistrikt Valpolicella. Dette er nu muligt med Ans Rejser på denne 

unikke rejse, som kun fås hos os. Med fly direkte til Norditalien. Her venter vores bus på os og vi kø-

rer til Veneto regionen – mere nøjagtig til Verona. Dette bliver vores udgangspunkt for udflugterne i 

området, opera i den antikke arena og ikke mindst vintur.

OPERA I VERONA & AMARONE VINE

• Inklusiv billet til operaen Aida

• Frokost og vinsmagning på vingård

• Hotel i Verona

• Dansk ekspert rejseleder

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 7.695

Julie's balkon i Verona

Gardasøen

Verona

Operaen i Verona
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 01.10. - 05.10. Billund 5.995

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Bergamo t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1695
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

NH Hotel Darsena 4****
Skønt hotel beliggende centralt midt 
i det historiske havnekvarter i Savona, 
blot 5 minutters gang fra krydstogt-
terminalen. Der er moderne værelser 
alle med bad/toilet og gratis WiFi. Væ-
relserne har aircondition og moderne 
indretning i jordfarver. De fleste af 
værelserne har endvidere parketgulv. 
Samtlige værelser har LCD-tv. Morgen-
buffeten omfatter økologisk yoghurt, 
marmelade og friskpresset juice. Læs 
mere på hotellets egen hjemmeside 
www.nh-hotels.com

Valuta: Euro

Jorn, indrettet i den verdensberømte 
kunstners italienske hjem – med flere  
bygninger, hvor han havde bolig, ate-
lier m.v.

Asger Jorn satte sit meget personlige 
præg på ejendommen og haven med 
et væld af vægmalerier og keramisk 
kunst. Huset efterlod han til sin nære 
ven Umberto Gambetta. Efter dennes 
død i 1998 overgik ejendommen til 
Comune di Albissola Marina, som sør-
gede for at sætte ejendommen i stand 
til Casa Museo Jorn.

Dag 4 – Heldagsudflugt til Genova 
og Ellera (M)
Genova er hovedstad i regionen Ligu-
rien. Byen har 650.000 indbyggere og 
en meget stor industrihavn. Allerede i 
Columbus’ tid i 1400-tallet havde byen 
en sikker stilling som en af de vigtigste 
havne i Middelhavet. 

Foruden Venedig var Genova en af 
den italienske halvøs store marinere-
publikker, en økonomisk magtfaktor, 
som prægede byen fra middelalderen 
og 700 år frem, indtil først Napoleon 
og herefter Savoy’erne satte fod på 
ste- det. Genova udviklede sig til de 
rige rederes og bankierers by i 1500- og 
1600-tallet, og adelsfamilierne indførte 
da luksus og overflod til bybilledet med 
hjælp fra kunstnere som Rubens og 
Van Dyck. 

Dag 1 – Afrejse 
Vi flyver fra Billund til Bergamo, og 
herfra med bus direkte til vores hotel 
i Savona, som danner rammen om hele 
opholdet.  

Dag 2 – Sightseeing i Savona (M) 
En vigtig havneby, der ligger mellem 
Genova og den franske grænse på den 
italienske riviera. Savona er hovedby i 
provinsen af samme navn. Savona var 
førhen en af hovedbyerne i den itali-
enske jernindustri, men lever i dag af 
turisme og transport.  En af de mest 
kendte tidligere indbyggere i Savona 
var søfareren Christopher  

Columbus, som dyrkede agerbrug i om-
rådet, mens han nedskrev sine rejseop-
levelser. ”Columbus’ hus”, et sommer-
hus, er placeret i bakkerne bag Savona. 
Dette er blot en af de mange beboelser 
i Ligurien, som er kædet sammen med 
Columbus. 

Byen har nogle meget spændende mu-
seer, gallerier og en domkirke med et 
sixtinsk kapel, hvoraf der kun findes to 
i verden, ét i Vatikanet i Rom og ét i 
Savona. Byens store keramikmuseum 
skal besøges, fordi det rummer også 
værker af Asger Jorn.

Dag 3 – Udflugt til Albissola  
Marina (M) 
Efter morgenmad skal vi på heldags-
udflugt til pottemagermekkaet og ke-
ramikbyen Albissola Marina. Det kan 
anbefales inden rejsen at læse Lars 
Morell's velskrevne bog ”Asger Jorn i 
Albissola”. 

Deltagerne i kunstrejsen kommer med 
bag kulisserne under det daglange be-
søg i Albissola og får et virkeligt før-

stehånds-indtryk af ”Jorn i Albissola".  
Brødrene Piero og Giovanni Poggi i 
Ceramiche San Giorgio havde et nært 
samarbejde med Jorn. Sidstnævnte er 
2018 hædret af Silkeborg Kommune 
med Drewsen-prisen for sin kunstneri-
ske indsats.  Vi kommer virkelig ind bag 
kulisserne i det keramiske værksted og 
bliver også ført ind i de “hemmelige” 
lagre. Brødrene er nogle herlige for-
tællere.

Asger Jorn slog sig ned ved middelhavs-
kysten i 1954 og skabte nogle af sine 
største keramiske værker – ikke mindst 
det store relief på 3x27 meter til Aarhus 
Statsgymnasium og et større relief til 
Kulturhuset i Randers. Det skete i et par 
keramiske værksteder - Ceramiche San 
Giorgio og Manifattura Giuseppe Maz-
zoti. Det blev også til mange skelsæt-
tende malerier i perioden i Albissola. 

Jorn-eksperten Henrik Omme fra Ga-
lerie Moderne Silkeborg har påtaget 
sig opgaven at være rundviser i den 
smukke by, som han har besøgt flere 
gange. I maj 2014 åbnede Casa Museo 

Den italienske riviera mellem Genova og den franske grænse - også kaldet Blomsterkysten – er abso-

lut et besøg værd på grund af dens smukke natur, skønne historiske seværdigheder – og ikke mindst 

Asger Jorn. Den verdenskendte kunstner fra Silkeborg slog sine folder i den lille by Albissola Marina, 

som i høj grad er præget af hans kunstneriske indsats. Vi bor under hele opholdet i den skønne by 

Savona. Rejsen sker i samarbejde med Galerie Moderne Silkeborg.

ASGER JORN’S ITALIEN

• Unik rejse, findes kun hos os 

• Asger Jorn´s liv i Albissola

• Se det sixtinske kapel i Savona

• GRATIS parkering i Billund

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 5.995

Genova

Savona
Albisola

Henrik Omme på rundvisning  
i Ceramiche San Giorgio GenovaCasa Museo Jorn i Abissola

En spadseretur langs Via Balbi, Via S. 
Luca og den tidligere hovedgade Via 
Garibaldi bringer dig til byens bedst 
kendte monumenter (Doria-familiens 
hjem, Palazzo Tursi, katedralen, m.m.), 
og på Piazza San Matteo opsummerer 
du oplevelserne.  Vi kommer ind i den 
fascinerende gamle bydel, som er en 
stor oplevelse.

Fra Genova går turen videre til den 
lille bjergby Ellera, som ligger få kilo-
meter fra Albissola Marina. Her venter 
en enestående udendørs kunstsamling 

med et stort antal keramiske værker, 
opsat på husmurene, udført af mange 
internationale kunstnere – i brødrene 
Poggis fødeby. 

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Buskørsel op gennem det smukke Nord-
italien til lufthavnen i Bergamo, hvor 
flyet til Billund letter ved middagstid. 
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Salzburg

bliver også tid på egen hånd, inden vi 
kører tilbage til vores hotel sidst på ef-
termiddagen. 

Dag 6 – Udflugt til Hallstatt (M, A)
Efter morgenmad går turen ca. 1 times 
kørsel østpå, til den lille fascinerende 
by Hallstatt. Her er flere muligheder - 
besøge saltminen, tage med tandhjuls-
bane til udsigtspunktet Rudolfturm, 
sejle en tur på Hallstättersøen, besøge 
byens ”Beinhaus” eller bare nyde den 
dejlige søpromenade og den hyggelige 
by. Der er mange restauranter og ca-
feer i byen. 

Sidst på eftermiddagen sætter vi atter 
kursen mod Bischofshofen. Om aftenen 
skal vi opleve en ægte østrigsk speciali-
tet, nemlig ”Trachtlerabend“ på hotel-
let. Det er østrigsk underholdning i bed-
ste alpestil.

Dag 7 – Op gennem Tyskland (M, A)
Efter morgenmaden checker vi ud fra 
vores hotel og sætter kursen op gen-
nem det sydlige Tyskland. Vi ankommer 
til vores overnatningshotel i Midttysk-
land først på aftenen, og efter indkvar-
tering er der aftensmad.

Dag 8 – Hjemkomst (M)
Efter morgenmad kører vi det sidste 
stykke hjem mod Danmark - naturligvis 
med stop for grænsehandel.

Dag 1 – Afrejse (A)
Vi kører fra Danmark om morgenen og 
frem til vores overnatningshotel i Midt-
tyskland. 

Dag 2 – Bischofshofen (M, A)
Morgenmad på hotellet og videre det 
sidste stykke ned til Gasthof Schützen-
hof, som bliver vores base under hele 
opholdet i Østrig. Efter indkvartering, 
tager vi med rejselederen på en lille ori-
enterende byrundtur i Bischofshofen. 
Aftensmad på hotellet. 

Dag 3 – Liechtensteinklamm, St. 
Johann og Bad Gastein (M, A)
Liechtensteinklamm er en af Østrigs 

mange storslåede bjergslugter, hvor 
vandet gennem årtusinder har arbej-
det sig ned i bjergmassivet. Vi skal ind 
i slugten, hvor man har anlagt stier og 
gangbroer, hvorfra man kan opleve 
det fantastiske natursceneri. Vi kører 
herefter op til Alpendorf, og nyder 
den skønneste udsigt udover bjergene 
og dalen. Herefter går turen ind til St. 
Johann im Pongau med den berømte 
domkirke. Vi kører herefter til kurbyen 
Bad Gastein. Tidligere var Bad Gastein 
kendt som byen, hvor kejsere og kon-
ger tog på kurophold. Byen har da også 
beholdt en stor del af sin charme, med 
stejle gader og omkranset af høje bjer-
ge. I centrum af Bad Gastein falder det 
341 meter høje vandfald, ned gennem 
Bad Gastein i flere etager og er byens 
vartegn. Vandet kommer fra de mange 
mindre bække længere oppe i dalen 
og bruser under en bro og ned i dalen, 
hvor den bliver til Gasteiner Ache. 

Dag 4 – Grossglockner og stop i 
Zell am See (M, A)
I dag går turen op ad den berømte 
Grossglockner-højalpevej med de utal-

lige hårnålesving og storslåede panora-
maer. Vi kører helt op til Franz-Josefs-
Höhe, hvor der bliver et ophold. Her er 
udsigten helt fantastisk smuk til Østrigs 
højeste bjerg, Grossglockner, og den 
evige sne. Herefter kører vi ned ad bjer-
get igen og frem til den charmerende 
by Zell am See, som ligger smukt ved 
søen. Vi tager rundt i gågadesystemet 
til fods, og der bliver også lidt tid på 
egen hånd. Sidst på eftermiddagen 
sætter vi atter kursen mod Bischofsho-
fen og vores hotel. 

Dag 5 – Byrundtur Salzburg (M, A) 
Efter morgenmad skal vi på udflugt 
til Salzburg, den smukke by, som var 
Mozart´s fødeby. Vi kører ind til cen-
trum af Salzburg, en rigtig hyggelig 
by med et utal af seværdigheder. Den 
måske største seværdighed af dem alle 
er borgen Hohensalzburg, som ligger 
højt og flot over byen. Til fods kom-
mer vi rundt i den centrale del af Salz-
burg, hvor vi bl.a. ser domkirken med 
den barokke facade, Residenspladsen, 
Getreidegasse med de mange smede-
jernsskilte samt Mozarts fødehjem. Der 

Har du lyst til at rejse til Østrig med de smukke alper, stejle klipper og de festlige indslag som leder-

hosen, tyrolerhat og jodlen? En rejse til Alpelandet med Ans Rejser er nemlig samtidig med det fest-

lige og sociale, en tur hvor man kan nyde den storslåede natur, den klare alpeluft og den særlige ro, 

man finder i disse smukke bjerge. Vores rejse til Østrig har base i Bischofshofen i Salzburgerland.

SOMMER I ØSTRIG

• Bestig Østrig´s højeste bjerg

• Se Mozart´s fødehjem i Salzburg

• Oplev fascinerende Hallstatt

• Vi bor på Gasthof i  alpestil

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 5.495

BischofshofenZell am See
Grossglockner

Salzburg
Hallstatt

Bad Gastein

Kaiserschmarrn

Gasthof Schützenhof

 07.07. - 14.07. Rute A 5.495

 02.06. - 09.06.  Rute A 5.495

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad og 7 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 800
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Gasthof Schützenhof 3***
Gasthof Schützenhof er bygget i tradi-
tionel østrigsk stil. Det er beliggende 
i hjertet af Bischofshofen, nærmest i 
gågaden, hvor man finder mange bu-
tikker. Hotellet har en god restaurant 
og bar i stueetagen, hvor man kan 
hygge sig om aftenen. Alle værelser 
er med eget bad / toilet. Morgenmad-
sbuffet og aftensmad er en 3-retters-
menu. 

Se mere på www.schuetzen-hof.com

Valuta: Euro

 25.08. - 01.09. Rute A 5.495
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i området ved hotellet. Besøg vestens 
største indkøbscenter KaDeWe med 
det udsøgte fødevaremarked, delikate 
restauranter, gode vinbarer, caffeer 
og konditorier på 6. etage. Eller Euro-
pacentret med de mange tøjbutikker 
til rimelige priser. En slentretur ned af 
sidegaderne med de små specialforret-
ninger, cafeer og marskandisere kan 
også varmt anbefales. Kejser Wilhelms 
Gedächtniskirche, med det ødelagte 
tårn, der står som et manende mindes-
mærke om krigen, er absolut også et 
besøg værd. 

Efter lidt tid på egen hånd er der af-
tensmad på hotellet.

Dag 4 – Potsdam (M)
I dag skal vi på en heldagsudflugt til 
Potsdam syd for Berlin. Første stop 
bliver ved Glienicker Brücke, som var 
skueplads for udvekslinger af spioner 
mellem øst og vest under den kolde 
krig. Herefter går turen til Slottet Ceci-
lienhof, der er kendt for Potsdam-kon-
ferencen i sommeren 1945. Her mødtes 
Stalin, Truman og Churchill og aftalte 
rammerne for Tysklands besættelse.

Der bliver naturligvis også tid på egen 
hånd i Potsdams hyggelige centrum, 
inden vi slår et smut rundt om slots-
parken, hvor de preussiske konger byg-
gede flere slotte. Vi er tilbage i Berlin 
sidst på eftermiddagen. 

Dag 1 – Ankomst
Vi kører fra Danmark om morgenen og 
ankommer til Berlin sidst på eftermid-
dagen og allerede her, bliver der tid til 
at gå på opdagelse i området omkring 
hotellet. Vi mødes til middag på hotel-
let.

Dag 2 – Den store byrundtur i 
Berlin (M)
Efter morgenmaden er det tid til den 
store byrundtur, hvor vi skal udforske 
Berlins historie og mange seværdighe-

der. Turen starter i Østberlin ved den 
største rest af muren - East Side Gal-
lery. Vi fortsætter til den kendte gade 
Unter den Linden. Gaden er et af Ber-
lins historiske centre, hvor bygninger 
og statuer ligger som på en perlesnor.
Vi stopper ved en af Berlins smukkeste 
pladser, Gendarmenmarkt, med de to 
domkirker, der ligger side om side. To 
arkitektoniske søstre fra begyndelsen 
af det 18. århundrede. Den franske, der 
blev bygget til huguenotterne og sta-
dig benyttes som menighed. Den tyske, 
der rummer en udstilling om Tysklands 
historie.

Næste stop er det omdiskuterede jødi-
ske monument, bestående af 2711 be-
tonsten. Monumentet er sat op til min-
de for de mange millioner jøder, der 
omkom under 2. verdenskrig. Vi fort-
sætter forbi den amerikanske ambas-
sade til Berlins vartegn, Brandenburger 
Tor og Pariser Platz. Herfra spadserer vi 
til Rigsdagsbygningen. Tilbage i bussen 

kører vi forbi Siegessäule, til Potsdamer 
Platz for at se de enorme nybyggerier, 
som kaldes Berlins Mythos. Turen fort-
sætter ind i det gamle Vestberlin, hvor 
vi slutter ved Bahnhof Zoo. Om aftenen 
mødes vi til fælles middag på hotellet.

Dag 3 – Anden Verdenskrig og Den 
Kolde Krig (M)
Vi kører til Friedrichstrasse og ser hvad 
der er tilbage af Berlins mest kendte 
grænseovergang - Checkpoint Charlie. 
Herfra går vi til Topografi des Terrors, 
en udstilling om Berlins udvikling un-
der krigen. Her finder vi både et stykke 
af Berlinmuren, en stor billedudstilling 
samt meget mere, alt sammen place-
ret på stedet for det tidligere Gestapo 
hovedkvarter. I ord og billeder kan vi 
følge Berlin, fra Hitlers tiltrædelse og 
frem til Tysklands kapitulation den 8. 
maj 1945. 

Eftermiddagen kan eventuelt benyttes 
til en sejltur på Spree. Eller tilbringes 

Berlin fortæller en væsentlig historie. Ikke som kulisse eller overflade, men som noget vedkommen-

de, som bæres uden på huden og ind i hjertet. En historie om en by, der har modtaget og integreret 

mennesker fra hele verden. Lige fra huguenotterne i det 18. århundrede, til bosnierne, der flygtede 

fra krigen derhjemme. Folk med en stor skabertrang, som i dag kan spores i de mange kvarterer 

rundt om i Berlin. Både de og Berlin har fået en ny begyndelse, et nyt liv. Berlin er en åben by, for-

andringernes by og har været under konstant forandring de sidste mange år. Specielt efter murens 

fald, hvor øst og vest smeltede sammen. Berlin har ikke ét, men mange centrum. Berlin tilhører alle.

DET HISTORISKE BERLIN

• Inklusiv halvpension

• 4**** hotel på Kurfürstendamm

• Udflugt til Potsdam

• Stor byrundtur inkluderet

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 3.295

Berlin
Potsdam

Sachsenhausen

 Checkpoint Charlie

Den berømte currywurst 
med fadøl

Om aftenen runder vi opholdet af med 
en 3-retters middag på lokal restau-
rant.

Dag 5 – Sachenhausen (M)
Efter morgenmad sætter vi kursen mod 
Danmark. 

Men allerede lidt uden for Berlin, gør vi 
stop. Vi besøger den tidligere koncen-
trationslejr Sachsenhausen, der i dag er 
både mindesmærke og museum. Sach-
senhausen blev bygget som en ”møn-
sterlejr”, hvor SS-vagtmandskab blev 

uddannet for senere at blive sendt på 
arbejde i andre koncentrationslejre. 

Fra 1936-45 var flere end 200.000 men-
nesker fra 40 nationer fanger her. I 
begyndelsen var det politiske modstan-
dere af naziregimet. Senere kom også 
grupper - forfulgt på grund af race, tro 
eller ideologi samt fanger fra andre 
lande. 

Vi ser udstillingen om lejrens historie, 
inden vi fortsætter til frokoststop og 
videre mod Danmark - naturligvis med 
stop for grænsehandel.

 08.07. - 12.07. Rute A 3.295

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad
• Transport og udflugter i følge  

program (ekskl. entreer)
• Dansk rejseleder
• Skatter og afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 995
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Best Western Plus Amedia 4****
Vi har fundet et nyt hotel, som er be-
liggende direkte på Kurfürstendamm 
og kun 700 meter fra Gedächtnis-
kirche. Skønt 4-stjernet hotel med 
stor morgenmadsbuffet og stilfuld 
indrettet værelser. Alle værelser er 
med eget bad/toilet, tv og minibar. 
På hotellet forefindes endvidere re-
staurant og hotelbar. Se mere på  
www.amedia-berlin.bestwestern.de

Valuta: Euro
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Dag 4 – Udflugt til Stralsund og 
Usedom (M, A)
Første stop på vores udflugt i dag er 
den tidligere hansaby Greifswald på na-
boøen Usedom. Greifswald har danske 
rødder, idet danske munke fra Esrum 
Kloster i 1199 grundlagde Greifswald 
kloster. Greifswald undgik ødelæggel-
ser under 2. verdenskrig. Usedom er i 
dag domineret af badebyerne, der lig-
ger langs kysten. 

Vi kører til Peenemünde på øens nord-
spids og ser resterne af Hitlers raket-
forsøgsanlæg, hvor professor Wernher 
von Braun indledte de eksperimenter, 
som resulterede i raketvåbnene V1 og 
V2, der spredte død og ødelæggelse 
over London. 

Herefter går turen til Stralsund, der 
blev grundlagt helt tilbage i 1207. Ved 
de to store torvepladser Alter Markt og 
Neuer Markt er der bevaret flere smuk-
ke borgerhuse bl.a. Rådhuset, Wuflam-
haus, Johanneskloster og Nikolaikirche. 

Vi spadserer en tur i den gamle del af 
Stralsund, som er på UNESCO´s verdens-
kulturarvsliste.

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmad sætter vi atter kur-
sen mod Danmark - naturligvis med 
stop for grænsehandel.

Dag 1 – Byrundtur i Wismar (A)
Efter opsamling ned gennem Danmark, 
kører vi til den gamle hansestad Wis-
mar. Byen har en fantastisk beliggen-
hed mellem fjord og bakker, og blev 
tilbage i 2002 optaget på UNESCO´s 
verdenskulturarvsliste. Byens originale 
centrum er brostensbelagt og har be-
varet mange af de gamle middelalder-
kirker. 

Sidst på eftermiddagen går turen vide-
re mod Rügen og vores hotel.

På vej til Rügen passerer vi en ny kom-
bineret højbro og lavbro, der er Tysk-
lands største.

Dag 2 – Sassnitz og tid på egen 
hånd (M, A)
Efter morgenmad går vi en tur i Sass-
nitz og ser den gamle bydel med flotte 
eksempler på øens karakteristiske arki-
tektur, en speciel oplevelse er de gamle 
villaer. 

Vi fortsætter ad strandpromenaden til 
den hyggelige, lille fiskerihavn, hvor 
der bliver tid til på egen hånd til at 
nyde atmosfæren og udsigten over 
Østersøen. 

Eftermiddagen er til oplevelser på egen 
hånd i Sassnitz, kig på butikker eller 
tag en tur på stranden. På havnen er 
der et aktivt miljø, vidste du at Europa´s 
længste ydermole ligger i Sassnitz. Hav-
neområdet blev desuden anlagt af rus-
serne i den kolde krigs tid. Vi mødes til 
aftensmad på vores hotel.

Dag 3 – Rundtur på Rügen (M, A)
I dag skal vi en tur rundt på Rügen, 
som tidligere var en del af DDR, hvilket 
stadig kan ses på en del ikke-restau-

rerede bygninger. Kridtklinter, gamle 
eksklusive badebyer og en afvekslende 
smuk natur kendetegner denne skønne 
Østersø-ø.

Vi starter med at køre sydpå til ”den 
hvide by” Putbus. I sin tid blev byen 
opført til adelige familier, der gæstede 
Rügen. Herefter skal vi med damplo-
komotivet ”Rasender Roland” ad den 
smalsporede jernbane fra Putbus til Rü-
gens mest mondæne badeby, Binz. 

Her bliver der lidt tid på egen hånd in-
den vi fortsætter til ”Kolos von Prora”, 
som Hitler lod opføre. Kolos von Prora 
var et af datidens største feriehotel-
ler, som dog aldrig blev færdiggjort 
pga. krigens udbrud. Der var planlagt 
10.000 hotelværelser - beregnet til 
20.000 feriegæster. Kæmpe indendørs 
svømmehaller, teater og biograf - og 
endda planlagt en festsal, hvor samt-
lige 20.000 feriegæster kunne være 
tilstede. 

Vi er tilbage sidst på dagen.

Tysklands største ø er Rügen, og for mange tyskere også den smukkeste af alle øerne. Her er et vari-

eret landskab og den skønne beliggenhed ud til Østersøen er uovertruffen. På Rügen finder man alt 

fra små landsbyer til skønne sandstrande. På denne rundrejse kommer vi også forbi både Wismar og 

Stralsund. Af politiske grunde stod udviklingen på øen til en vis grad stille under Tysklands deling, 

men siden genforeningen i 1989 har øen gennemgået en hastig udvikling.

RÜGEN, STRALSUND & WISMAR

• Unik rejse hos Ans Rejser

• Dejligt hotel på Rügen

• Inkl. halvpension og udflugter

• Dansk ekspert rejseleder

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 3.995

WismarWismar

Stralsund

Selin

 03.06. - 07.06. Rute A 3.995

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad og 4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 585
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Valuta: Euro

Hotel “Am Wasser” 3***
Dette hotel har en idyllisk beliggen-
hed og en rummelig terrasse direkte 
ved Breeger Bodden-lagunen. Det 
ligger 750 meter fra Breege Havn. De 
lyst indrettede værelser på Hotel am 
Wasser har kabel-tv, minibar og eget 
badeværelse. Der tilbydes gratis WiFi 
på nogle af værelserne og på samtlige 
fællesområder. Hotel am Wasser har 
en smuk anlagt have med legeplads 
og romantiske strandstole. 

Du kan læse mere om hotellet 
på deres egen hjemmeside www.
hotelamwasser.m-vp.de

Wismar Usedom

Rügen
Stralsund
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Tilbage til  hotellet for morgenmad. 
Derefter drager vi til Landungsbrücke 
og skal spadsere gennem den gamle 
Elbtunnel, 25 meter under jorden og 
spadserer de ca. 500 meter til den syd-
lige del af Elben. På hverdage er der 
udover fodgængere og cyklister også 
lokaltrafik med personbiler. Så dette 
skal der tages hensyn til under spadse-
returen.  

Derefter er der frit valg, men en hav-
ne- og kanalrundfart er absolut en 
oplevelse. Den varer normalt en times 
tid. Derefter en samlet byrundtur i 
det indre Hamburg, hvor vi selvfølge-
lig også skal runde Reeperbahn og St. 
Pauli. Desuden Elb Philharmonic Hall 
– et imponerende bygningsværk med 
en højde på 110 meter – og med hotel, 
lejligheder og koncertsal.

Et vigtigt stop bliver gjort ved dom-
kirken St. Michaelis Kirche – et meget 
smukt kirkerum og med en fantastisk 
udsigt fra kirketårnet, der er elevator 
til toppen. Domkirken ligger meget 
tæt på den danske sømandskirke, som 
også skal ses. Vi kører til Mönckenberg-
strasse og ser Hamburg Rathaus, som er 
en oplevelse i sig selv på grund af sin 
størrelse og sine kunstskatte.  Også råd-
huspladsen skal ses. 

Tid til selv at slentre rundt, også ned til 
Alster - med et kig ind i et af de fristen-
de varehuse. 

Dag 1 – Willkomm-Höft, Blankenese 
og Altona (A)
Vi kører gennem det vestlige Sønderjyl-
land og kører over grænsen mod Nie-
büll, fortsætter forbi Husum, Friedrich-
stadt og tager motorvejen ved Heide. 
På den tilbagelagte strækning oplever 
vi i fuldt omfang marsklandet. Første 
mål er Wilkomm-Höft i Wedel ved El-
ben. Her hilses alle større skibe på vej 
ind i storhavnen i Hamburg velkommen 
ved at der bliver kippet med flaget. Der 
ønskes ”Velkommen til Hamburg” på 
tysk og det sprog, hvor skibet er indre-
gistreret, ligesom landets nationalme-
lodi bliver spillet. Der fortælles kort om 

skibet. De skibe, der forlader Hamburg, 
får også en hilsen med på vejen og et 
på gensyn plus nationalmelodien. Det 
er en betagende oplevelse, også for ik-
ke-skibsinteresserede. Selv store, stær-
ke mænd får tårer i øjnene, når de står 
ved bredden og oplever dette sceneri. 

Vi fortsætter langs Elben til Blanke-
nese. Engang et lille fiskerleje, men 
gennem mange årtier er der bygget 
store villaer, som blander sig med små 
fiskerhytter og stråtækte kaptajnshuse. 
Blankenese ligger på en skråning så 
stejl, at vejene flere steder er skiftet ud 
med trapper. 

Dagens tredje mål er den gamle dan-
ske by Altona, som i 2014 kunne fejre 
350 år som købstad. Altona, der i dag 
er en bydel i Hamburg, opstod i det 15. 
århundrede som et lille fiskerleje om-
kring en knejpe, der ifølge folkeover-
leveringen lå ”All to Nah” (alt for tæt) 
på Hamburg.

Dagen slutter på vort hotel, hvor der 
efter indkvartering er aftensmad.

Dag 2 – Rundt i Hamburg (M, A)
Med sin maritime charme og sin uad-
vendthed er hansestaden Hamburg en 
af Europas smukkeste metropoler. Den 
byder sine gæster på uforfalsket by og 
naturliv – et stort antal hoteller, restau-
ranter, caféer, knejper,  teatre, butik-
ker, hippe strande ved Elben og grønne 
områder, en levende havn og seværdig-
heder fra mere end 1200 års byhistorie.
Frodige grønne områder, dybblå søer 
og rislende vandløb midt i en pulse-
rende storbyjungle beviser, at natur og 
byliv sagtens kan kombineres.

For de rigtige morgenduelige by-
der dagens første oplevelse på Fisch-
markt, som åbner kl. 05.00. Fischmarkt 
på Grossen Elbenstrasse er en af Top 
100-attraktionerne blandt tyske sevær-
digheder. På det tidligere traditionelle 
fiskemarked finder  man alskens salgs-
boder inden for blandt andet fisk, ta-
sker, tøj, fjerkræ og meget andet. I den 
store fiskehal er der larmende musik og 
bunkevis af tyskere i godt morgenhu-
mør. 

Mange kender hansastaden Hamburgs kendte seværdigheder og attraktioner. Derfor byder denne 

rejse på ”Et anderledes Hamburg”, hvor I normalt ikke kommer hen på en tur til Hamburg. Vi skal 

bl.a. opleve Fischmarkt, Reeperbahn og Altona. Inden vi når storbyen, er der også mange oplevelser 

indlagt. Hamburg er Tysklands næststørste by med over 1,6 mio. indbyggere. Her er indkøbscentre, 

havneliv, internationale shows, listige beværtninger, forlystelsesgaderne i St. Pauli og meget mere. 

ET ANDERLEDES HAMBURG

• Unik og anderledes tur

• Det sprudlende Fischmarkt

• 4**** hotel i Hamburg

• Dansk ekspert rejseleder 

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

3 dage 
kun  

kr. 2.395

Dag 3 – Altes Land (M)
Busafgang kl. 08.00 – til en helt ander-
ledes oplevelse – lige uden for Stor-
Hamburgs gadedør. Vi kører bare lidt 
sydpå mod Hamburg og kommer ind i 
den meget lidt kendte industriby. Føl-
ger Strasse 473 et meget godt stykke 
til vi når frem til ”Altes Land”. Vi kører 
gennem Nordtysklands frugthave, hvor 
oplevelserne står i kø. Vi gør stop un-
dervejs, og kommer op på digerne og 
kan skue ud over Elben, nordsiden af 
Hamburg og skibsfarten. Vi kommer 
forbi et nyt imponerende skibsværfts- 

og industriområde, som på få  år er 
skudt op ved Alte Elbe. Videre langs 
hele Airbus-fabrikkerne, hvor nogle af 
verdens største passagerfly bliver byg-
get. Fabrikkerne beskæftiger 15.000 
ansatte.

Derefter er vi tilbage på motorvej A7 
via Elb-tunnellen og videre til Holm-
moor for en times frokostpause. Vi 
når ud til motorvejen og sætter kursen 
nordpå. Vi stopper for 1 times grænse-
handel.

Hamburg

Alster søen

 24.08. - 26.08. Rute A 2.395

 06.07. - 08.07. Rute A 2.395

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 2 x morgenmad samt 2 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Alle skatter, afgifter samt bidrag

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 600
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Leonardo Hotels 4****
Under opholdet i Hamburg bor vi på 
det skønne og stilfuld indrettet Leo-
nardo Hotel. Hotellet er moderne 
indrettet med alle tænkelige fornø-
denheder. 

Alle værelser er naturligvis med eget 
bad/toilet, hårtørrer, kabel-tv, minibar 
etc. Ophold med morgenmadsbuffet 
og aftensmad. 

Se mere på www.leonardo-hotels.com

Valuta: Euro
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Niederwald Denkmal

Heidelberg

betyder ”hvorfor ikke?”. Vi er tilbage i 
Rüdesheim sidst på eftermiddagen.

Dag 4 – Lorelei og en skøn sejltur 
(M, A)
Den berømte Lorelei klippe er vores 
første mål i dag. Klippen rejser sig næ-
sten lodret i en højde af 132 meter over 
vandet. Ved foden af klippen er der en 
kraftig strøm, idet Lorelei ligger ved 
Rhinens smalleste sted med en bredde 
på kun 113 meter. Under vandet er der 
flere skjulte klipper og navnet Lorelei 
er da også givet som en advarsel om 
det farlige farvand, og kan oversættes 
til ”se sten”. Der er flere sagn og my-
ter forbundet med dette sted på grund 
af de mange tidligere grundstødnin-
ger. Et af sagnene fortæller at Lorelei, 
en smuk pige, sad som en havfrue på 
toppen af klippen og sang så smukt og 
intenst, at søfolkene fik deres opmærk-
somhed afledt fra de farlige klipper. 

Vi besøger den gamle by Sct. Goarshau-
sen, der er kendt for sin vinproduktion. 
I Sct. Goarshausen stiger vi ombord på 
en af Rhinbådene, og kan se frem til et 
par timers idylliske naturoplevelser på 
sejladsen tilbage til Rüdesheim.

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmaden pakker vi bussen 
og kører retur mod Danmark - natur-
ligvis med stop for grænsehandel.

Dag 1 – Ankomst (A)
Vi kører fra Danmark om morgenen og 
ankommer til Rüdesheim først på afte-
nen. Efter indkvartering vil der være 
middag på hotellet, så du er klar til at 
opleve Rhinens hyggeligste by.

Dag 2 – Rüdesheim og Nieder-
walddenkmal (M, A)
Vi skal se nærmere på Rüdesheim og vi 
tager med det lille tog Winzerexpres-
sen. Toget kører gennem den charme-
rende by Rüdesheim, hvor vi undervejs 
hører om byens interessante historie og 
kendte personligheder, og vi får gode 
fif til byens mange seværdigheder. Der-

efter kører toget os op ad bjergskrånin-
gerne hvor vi mødes af en mageløs na-
tur; de frodige vinmarker med snorlige 
rækker af grønne vinstokke på bjergsi-
derne og Rhinen, der snor sig i dalen. 
Af druerne fra denne egn produceres 
der fortrinsvis den liflige tyske hvidvin.

Turen slutter ved det imponerende sto-
re monument Niederwalddenkmal, der 
rejser sig højt på en bakkekam i Nieder-
wald Landskabspark. Området er skov-
klædt med løvtræer – mest eg og birk. 
Niederwalddenkmal monumentet er 
38 meter højt og blev rejst for at mar-
kere Tysklands samling i 1871.

Dag 3 – Udflugt Heidelberg (M, A)
Efter morgenmaden skal vi på en spæn-
dende udflugt til den gamle universi-
tetsby Heidelberg. Vi besøger det flotte 
gamle centrum, med bl.a. heiligengeist 
kirken. Heidelberg er berømt for sine 
velbevarede huse. 

Byen blev ikke bombet under 2. ver-
denskrig, så derfor er meget af det 

flotte gamle bevaret. Heidelberg er 
desuden en berømt og smuk universi-
tetsby beliggende ved Neckar floden, 
som absolut er et besøg værd. Vi ser 
naturligvis slottet (ekskl. entré), der 
troner ca. 70 meter over Neckar på 
bjerget Königsstuhl, når man kommer 
til Heidelberg. Og slottet og dets si-
debygninger er da også sammen med 
Alte Brücke over Neckar-floden blandt 
det mest imponerende, man ser på sit 
besøg i Heidelberg. 

Historien går hele 700 år tilbage i tiden. 
For at komme igennem de skiftende ti-
der har slotsherrerne sandsynligvis fra 
tid til anden været i den fyrstelige vin-
kælder. Her ligger verdens største fad: 
Det er lavet af 130 egestammer, er over 
otte meter langt, syv meter bredt, og 
det kan rumme 221.726 liter. Som fad-
vogter ansatte kurfyrste Karl Theodor 
i en periode hofdværgen Perkeo fra 
Italien, hvis navn skal være afledt af 
hans lyst til vin: Hver gang man spurgte 
ham, om han havde lyst til et glas vin 
mere, svarede han „Perché no?“ – som 

Vores rejse til Rhinen tager udgangspunkt i Rüdesheim, et af de steder mange vender tilbage til 

gang på gang - og med alt hvad Rhinen har at byde på, forstår man det godt! Området har både 

frodige bjerge med vinmarker, den sprudlende Rhinen, samt charmerende byer med en atmosfære, 

der vil vinde de flestes hjerter. For dem, der ønsker mere liv i gaden, er der Drosselgasse med et utal 

af restauranter, som alle forsøger at overgå hinanden både i charme, stemning og mad.

RHINEN & ROMANTISKE RÜDESHEIM

• Hotel tæt på Drosselgasse

• Ophold med halvpension

• Mange udflugter inkluderet

• Oplev skønne Heidelberg

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
fra  

kr. 3.695
Rüdesheim Heidelberg

 12.08. - 16.08. Rute B 3.695

 16.06. - 20.06. Rute B 3.695

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad og 4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer, tog- og 
bådbillet)

• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 750
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Hotel Rüdesheimer Hof 3*** 
Superior
Vi bor meget tæt på Drosselgasse – 
som er Rüdesheims hyggelige gågade. 
Alle værelser har naturligvis eget bad/
wc og værdiboks. Elevator på hotellet. 
Ophold med halvpension bestående 
af morgenmad og aftensmad. Se mere 
på: www.ruedesheimer-hof.de 

Valuta: Euro

 26.08. - 30.08. Rute B 3.695
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romantiske slotte, flotte vinmarker og 
mange af byens populære broer. 

Vi er tilbage på hotellet igen sidst på 
eftermiddagen, og mødes til aftens-
mad ved hotellet.   

Dag 4 - Meissen, Jagtslottet Moritz- 
burg og Schloss Wackerbarth  
(M, A)
I dag skal vi lidt nordpå, hvor første 
stop bliver i porcelænsbyen Meissen. Vi 
besøger Porzelanmanufaktur Meissen, 
som laver det verdenskendte Meissen-
porcelæn. Her skal vi se kunsthånd-
værkerne fremstille deres pragtværker 
og besøge det tilhørende museum. Vi 
kører derefter til det berømte jagtslot 
Moritzburg, som huser Europas største 
samling af jagttrofæer. Dagen afslut-
tes med besøg på ”champagneslottet” 
Wackerbarth med præsentation af 
sektfremstilling og naturligvis rigelig 
prøvesmagning. Indkøbsmuligheder i 
slottets vinshop. 

Om aftenen er der fælles middag på 
en spændende restaurant, beliggende 
i hjertet af Dresden.

Dag 5 - Hjemrejse (M)
Efter morgenmad tager vi afsked med 
hotellet, og sætter atter kursen nord-
på. Efter et stop ved grænsen, er vi 
hjemme midt på aftenen ved vores op-
samlingssteder.

Dresden Frauenkirche

Saksisk Schweiz

Dag 1 - Ankomst til Dresden (A)
Vi kører fra Danmark om morgenen og 
ankommer til Dresden sidst på efter-
middagen, og allerede her er der mu-
lighed for at se lidt af byen, da vi bor 
helt inde i centrum.

Dag 2 - Stor byrundtur i Dresden 
(M, A)
Efter morgenmaden skal vi på den sto-
re byrundtur, vi skal opleve byens store 
barokke seværdigheder, såsom den fan-

tastiske Frauenkirche, panoramaterras-
sen ”Europas Balkon”, Kurfürstens slot, 
den katolske domkirke, fest- og para-
depladsen Zwinger, Semperoperaen og 
meget mere. Dresden blev udsat for 
et omfattende allieret luftbombean-
greb under 2. verdenskrig. Resultatet 
var en katastrofal ødelæggelse af især 
den indre by med bygningsværker som 
Frauenkirche og kunstgalleriet Zwinger 
og med et stort antal civile ofre – man 
skønner ca. 25.000 dræbte. Vi ser, hvor 
smukt det gamle bycentrum er blevet 
genopbygget – ikke mindst Frauen-
kirche, som oprindeligt blev opført i 
årene 1726-43 efter udkast af arkitek-
ten Georg Bähr. Der bliver også lidt tid 
på egen hånd sidst på eftermiddagen, 
og rejselederen står naturligvis klar 
med tips og gode ideer. 

Vi mødes om aftenen igen til spisning 
ved hotellet.

Dag 3 - Udflugt Saksisk Schweiz 
og sejltur på Elben (M, A)
Dagen byder på en halvdagsudflugt 
til de flotte Bastai-klipper som ligger 
i området som kaldes Saksisk Schweiz 
(H. C. Andersen, Richard Wagner, Carl 
Maria von Weber og andre romantiske 
kunstneres inspirationssted). Det er 
enestående klippeformationer, som lig-
ger langs Elbens snoede løb, og der er 
enormt mange udsigtspunkter, vandre-
stier, trapper og broer. Fra Panorama-
restauranten er der udsigt over Elben, 
og i det fjerne troner fæstningen Kö-
nigstein på en bjergtop. 

Vi kører tilbage til Dresden og skal om 
eftermiddagen på sejltur på Elben. At 
nyde Dresdens kendte skyline fra flo-
den er en ekstraordinær oplevelse. Bå-
den afgår fra byens historiske centrum 
op ad floden til Loschwitz, en bydel 
med elegante villaer, videre forbi flere 

Midt imellem Berlin og Prag ligger Dresden – en saksisk storbyperle, der med sin betagende arkitek-

tur og historie og sit sprudlende leben indenfor kunst og kultur, helt sikkert er et besøg værd. Fra 

2004-2009 var byen sågar at finde på UNESCO’S verdenskulturarvsliste, men grundet en nyanlagt 

bro, blev den prestigefyldte placering ophævet. Dette ændrer dog ikke på, at de mange storslåede 

historiske bygningsværker og Elbens rolige flodløb gennem byen, gør Dresden til en af Tysklands vel 

nok smukkeste byer. At byen har formået at rejse sig fra ruin til pragtby, gør bare Dresden endnu 

mere interessant. Kom med på en oplevelsesrig tur i det hjertevarme sydtyskland med 5 spændende 

dage i krydsfeltet mellem tradition, fortid, fornyelse og fremtid.

DRESDEN - TYSKLANDS FIRENZE

• Vi bor i centrum af Altstadt

• Alle udflugter er inkluderet

• Champagnesmagning

• Panoramatur til Saksisk Schweiz

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Dresden

Meissen

5 dage 
kun  

kr. 3.895

 05.09. - 09.09 Rute B 3.895

 03.06. - 07.06. Rute B 3.895

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad og 4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Sejltur på Elben
• Champagneslottet Wackerbarth 

inkl. prøvesmagning
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Valuta: Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 800
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Ibis Hotel Dresden 3***
Under hele opholdet bor vi i hjertet 
af Dresden på Ibis Hotel, beliggende 
knap 10 minutters gang fra den gam-
le bydel. Alle værelser har naturligvis 
bad/toilet, telefon, tv, aircondition og 
hårtørrer. Der forefindes endvidere 
elevator, døgnåben reception samt en 
restaurant lige ved siden af hotellet. 
Se mere på www.ibis-dresden.de
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heden af byen Tönning i det sydvest-
lige Sydslesvig. Formålet er at beskytte 
landet mod stormfloder og regulering 
af vandstanden i Ejderen.

Næste stop på dagens udflugt er Frie-
drichstadt (Frederiksstad). Byen med 
sin retvinklede gadestruktur, kanaler 
og mange huse i nederlandsk renæs-
sancestil minder om en typisk hollandsk 
by. De mange kanaler gør, at man også 
kalder den “lille Amsterdam”. Grunden 
er at Friedrichstadt i 1600-tallet blev 
bygget af tilknyttede nederlandske 
religiøse flygtninge. Friedrichstadt har 
to seværdige museer: Den GamleMønt 
(AlteMünze), der fortæller om bebo-
ernes og handelens vilkår siden byens 
grundlæggelse.

Der bliver rig lejlighed til på egen hånd 
at spadsere rundt og se de mange 
gamle huse og bygninger. Og en kanal-
rundfart kan absolut også anbefales. 
Friedrichstadt har desuden gode caféer 
og spisesteder. 

Midt på eftermiddagen sætter vi atter 
kursen mod Danmark. Undervejs stop-
per vi naturligvis ved grænsen, for at 
de sidste indkøb kan gøres.

Sylt

Friedrichstadt Sylt

Dag 1 – Gottorp Slot, Danevirke 
og Dybbøl (A)
Afgang først på dagen mod Dybbøl. 
Efter vi har passeret grænsen sættes 
kursen mod den gamle landevej forbi 
Isted, hvor hårde kampe udspillede 
sig i både 1848-50 og 1864, til Slesvig. 
Byen er administrativt centrum i Syd-
slesvig og bispesæde. Slesvig er opstået 
på nordsiden af fjorden Slien, efter at 
vikinge-handelspladsen Hedeby blev 
opløst. Byen er kendt for Slesvig-Hol-
stens Landesmuseum Gottorp Slot med 
en smuk barokhave og en kæmpe glo-

bus. Byens femskibede domkirke Sankt 
Petri, opført i perioden 1100-1400, har 
Brüggemanns altertavle. En byhistorisk 
perle tæt ved domkirken er Holmen. En 
idyllisk fisker-bydel, hvor indbyggerne i 
århundreder har haft deres egne sæder 
og skikke. De bor i smukke gamle huse, 
som opleves under en spadseretur.

Fra Slesvig går turen videre til Dane-
virke, et voldkompleks, der for mange 
århundreder siden dannede et total-
forsvar ved rigets sydgrænse. Dane-
virke strakte sig tværs over Sydslesvig 
fra Slien i øst til Rejde Å i vest. Under 
1864-krigen var store hærstyrker sam-
let på begge sider af befæstningsan-
lægget, men da den danske hær ikke 
kunne holde stillingen, rømmede man 
Danevirke og trak sig tilbage til Dybbøl. 
En af skanserne fra 2. Slesvigske Krig i 
1864 blev genopført for år tilbage. 

Efter alle disse oplevelser går turen til 
vores indkvartering, Landgasthof Tarp, 
hvor vi skal bo de næste 2 nætter.

Dag 2 – Udflugt til Sylt (M, A)
Efter morgenmad er der afgang på hel-
dagstur til Sylt. Vi kører til Niebüll, hvor 
vi stiger på biltoget, der vil køre os på 
dæmningen over det smukke Vadehav 
til Sylt. Vi kommer rundt på hele øen 
og ser det særprægede landskab. I dag 
er cirka en femtedel af øen fredet om-
råde, og det er også hér, vi finder Mel-
lemeuropas største vandreklit. Vi ser 
mange spændende huse bygget i fri-
sisk stil på vores tur rundt, ikke mindst 
som spændende sommerhuse. Sidst på 
eftermiddagen kører vi om bord på to-
get, der skal bringe os til fastlandet. 

Efter aftensmad byder vi op til dans på 
vores hotel, en skøn aften i hyggeligt 
samvær.

Dag 3 – Ejderdæmningen og  
Friedrichstadt (M)
Efter morgenmad går turen til Eider- 
sperrwerk og Friedrichstadt. Ejder-
dæmningen (på tysk Eidersperr-werk) 
ligger ved mundingen af Ejderen i nær-

Tag med til det gamle danske land syd for grænsen. En tre dages tur, der bringer os til blandt andet 

Slesvig, Danevirke og Sylt. Besøget på øen Sylt er en stor oplevelse. Bybilledet i den romantiske ka-

nalby Friedrichstadt, er præget af hollandsk byggestil. Ved torvet i centrum af Friedrichstadt, ses de 

typiske trappegavlhuse rejst af hollandske købmænd i tidernes morgen - og mellem husene flyder 

kanaler stille og roligt. Som noget nyt byder vi på denne tur op til dans efter aftensmad, da vores 

hotel har sørget for levende musik og en rigtig hyggelig aften.

FRIEDRICHSTADT & SYLT

• Danseaften på Landgasthof Tarp

• Unik rejse - kun hos Ans Rejser

• Heldagsudflugt til Sylt

• Både Friedrichstadt og Slesvig

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Friedrichstadt

Tarp

Sylt

Tönning

Slesvig

3 dage 
kun  

kr. 2.195

Landgasthof Tarp

 01.10. - 03.10. Rute A 2.195

 16.08. - 18.08. Rute A 2.195

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 2 x morgenmad samt 2 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Aften med dans på hotellet
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Valuta: Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 250
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Landgasthof Tarp 3***
Alle værelser på Landgasthof Tarp er 
enkelt indrettede, og har naturlig-
vis alle eget bad/toilet og TV.  Der er 
desuden gratis trådløst internet på 
Landgasthof Tarp. Opholdet er med 
halvpension. 

Se mere på www.landgasthof-tarp.dk

Friedrichstadt
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kyst, som hæver sig 61 meter over ha-
vet. Øen er opdelt i en lavt og en højt 
beliggende del. Forbindelsen er sikret 
ved en elevator, hvis man ikke vil bru-
ge trappen på 260 trin. Øsamfundets 
økonomi er baseret på kurophold og 
turisme. Helgoland ligger uden for  
Schengen-området og er derfor toldfrit 
område. Det er især tobak, alkohol og 
parfume, man sælger. 

Vi er tilbage sidst på dagen – til middag 
på hotellet.

Dag 4 – Ditmarsken, Nordfriesland, 
Friedrichstadt, Husum og Højer (M)
Turen går efter morgenmaden over 
gennem Ditmarsken til Eidersperrwerk, 
hvor et enestående dæmnings- og slu-
seanlæg, som skal forhindre oversvøm-
melser af området. I ”lille Amsterdam” 
Friedrichstadt venter en kanalrund-
fart med den erfarne og muntre kap-
tajn Kaj Sørensen. Kanalrundfarten 
er også med i rejsens pris. Der bliver 
også mulighed for en frokostpause på 
den lille smukke bys torv. Vi kører gen-
nem Husum og fortsætter op gennem 
Nordfriesland til Aventoft for indkøb, 
inden deltagerne skal opleve det mas-
sive fremskudte dansk-tyske dige, der 
holder vandmasserne ude fra marsken. 
Vi skal se Højer-slusen og den impone-
rende Vidå-slusen. Ind til lillebyen Hø-
jer, forbi  Møgeltønder inden turen går 
hjemad til opsamlingsstederne.

Friedrichstadt

Dag 1 – Sønderjylland, Flensborg, 
Sydslesvig (F, A)
Efter opsamling kører vi gennem det 
genvundne Sønderjylland, som blev 
mistet i 1864.  Deltagerne  får et hi-
storisk tilbageblik ved passage af Kon-
geåen, Christiansfeld, Haderslev og 
Aabenraa. Vi slår et smut omkring Grå-
sten og slottet, kører ad Fjordvejen til 
Flensborg, hvor det danske mindretal 
- Sydslesvigsk Forening - tager imod på 
Flensborghus. Der bliver orienteret om 
danskhedens arbejde syd for grænsen 
med rundvisning i det historiske hus.

I Borgerforeningen ved hovedgaden 
Holm 17 bydes på en slesvigsk-hol-
stensk frokost. Restaurant Borgerfor-
eningen har fået navn efter den gamle 

danske forening Borgerforeningen.  
Turen fortsætter ad den gamle græn-
sevej forbi Isted til en anden dansksin-
det højborg Slesvig, hvor vi skal besøge 
Slesvig Domkirke – Sankt-Petri-Dom zu 
Schleswig, opført i år 1030.  Domkirken 
rummer den verdensberømte Bordes-
holmalter – med i den danske kultur-
kanon. Endvidere besøg i den idylliske 
bydel Holmen – Slesvigs fiskerbydel, 
hvor indbyggerne i århundreder har 
haft deres egne sæder og skikke.  

Næste besøgspunkt er porten til Hol-
sten – Rendsborg  ved Kielerkanalen, 
som vi skal spadsere under i den gamle 
tunnel.   Sidst på dagen ankommer vi til 
vort fortrinlige hotel i Bad Bramstedt, 
hvor deltagerne skal bo tre nætter. 
Middag serveres efter indkvartering.

Dag 2 – Lübeck og Holsteinische 
Schweiz (M, A)
Efter morgenmaden bliver dagens før-
ste udflugtsmål hansestaden Lübeck, 
hvis gamle bydel er en ø omgivet af 
flod og kanalforbindelse. Turister i tu-
sindtal strømmer hver dag til, for at 
opleve denne middelalderby med en 
fascinerende historie, gotiske pragt-

bygninger og en enestående stemning. 
Byens historiske bykerne med 900 fre-
dede bygningsværker er optaget på 
Unesco´s liste over verdenskulturarv. Vi 
tager en spadseretur i den indre by med 
de spændende gyder, der har sin helt 
egen historie. Bussen kører videre til et 
frokoststop (ekskl.) i havne-forstaden 
Travemünde ud til Østersøen. Eftermid-
dagen tilbringer vi i Holstensk Svejts 
– eller Holsteinische Schweiz - landska-
bet mellem Lübeck og Kiel. Området er 
domineret af bakker, skove og søer. De 
største byer er Plön, Malente og Eutin. 
Det gamle renæssanceslot i Plön skal vi 
ikke snydes for. Det samme gælder de 
to andre charmerende byer Eutin med 
slot og slotspark samt byen Malente. 
Middag på vort hotel.

Dag 3 – Heldagsudflugt til  
Helgoland (M, A)
Heldagstur til den nordfrisiske ø Helgo-
land ude i Østersøen. Vi sejler fra Büsum 
og turen derud varer knap tre timer. 
Helgoland består af hovedøen og ba-
deøen Düne –  med sæler som den helt 
store attraktion. Hovedøen består pri-
mært af rød sandsten med stejl klippe- 

Der venter en guldgrube af historie, natur og kultur syd for den dansk-tyske grænse – og den skal 

vi udforske på denne fire dages oplevelsesrejse i Slesvig-Holsten. Vi har ligeledes inkluderet en 

heldagsudflugt til den toldfrie ø Helgoland. Rejsen er sammensat af en sand ekspert på netop det 

nordtyske område – rejseleder Aksel Evin Olesen.

HISTORISKE 
NORDTYSKLAND

• Oplev Lübeck og Nordfriesland

• Udflugt til Helgoland inkluderet

• Gåtur langs Kielerkanalen

• Rigtig hyggeligt hotel

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

4 dage 
kun  

kr. 3.295

Kielerkanalen

Helgoland

Flensburg

Slesvig
Flensborg

Helgoland

Niebüll

Bad Bramstedt

Husum
Friedrichstadt

Büsum

Lübeck

 02.09. - 05.09. Rute A 3.295

 04.06. - 07.06. Rute A 3.295

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 3 x morgenmad, 1 x frokost og  

3 x aftensmad
• Udflugt til Helgoland
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 500
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

TRYP by Wyndham 3***
Hotellet er dejligt, centralt beliggen-
de i gåafstand til byens hyggelige cen-
trum. Hotellet har lyse værelser, ba-
deværelser med douche og hårtørrer, 
satelit-tv med pay-tv, telefon, trådløst 
internet m.m. Hotellet har også et well- 
nessområde med swimmingpool, to 
whirlpools, finsk sauna, dampbad og 
fitnessrum samt to bowlingbaner, der 
kan lejes.  

Se mere på  
www.trypbadbramstedt.com

Valuta: Euro



5 6 w w w . a n s r e j s e r . d k 5 7T l f .  7 0  2 6  0 0  4 9

 03.10. - 06.10. Se www 4.995

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 3 x morgenmad
• Transport og udflugter ifølge pro-

gram
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 3.000
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

IBIS Hotel München City 2**
IBIS Hotel München City har en fanta-
stisk beliggenhed med kun 4 minut-
ters gang til Hovedbanegården samt 
15 minutters gang til Oktoberfesten. 
Dermed kommer man hurtigt rundt i 
byen. Alle værelser har hårtørrer, TV, 
bad og toilet. 

Se mere på hotellets egen hjemmeside 
www.accorhotels.com

Valuta: Euro

Dag 1 – Afrejse
Der er afgang tidlig morgen og efter 
endt opsamling kører vi med passende 
pauser til vort meget centrale hotel i 
München.

Vi ankommer til vores hotel hen på af-
tenen.

Dag 2 – Byrundtur i München (M)
Efter morgenmaden, kører vi en by-
rundtur i München for de som har 
lyst. Vi ser bl.a. det Olympiske Stadion, 
Fjernsynstårnet og meget mere. 

Vi slutter rundturen på Teresienwiese, 
stedet hvor den store Oktoberfest fin-
der sted. Resten af dagen er fri til dis-
position.  

Dag 3 – Oktoberfest (M)
Denne dag kan bruges til lige netop 
det man har lyst til. Man kan besøge 
oktoberfesten, tage op i Fjernsynstår-
net, spise på Hard Rock Cafe, shoppe i 
gågaden eller måske noget helt andet.

Dag 4 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmad starter vi hjemturen 
fra München. 

Efter nogle spændende og festlige 
dage kører vi med passende pauser til 
vore hjembyer. Forventet hjemkomst 
sidst på aftenen.

Det Olympiske Station

OKTOBERFEST I MÜNCHEN

En skøn rejse til den kæmpe store traditionsrige folkefest i München. Årligt strømmer mere end 6 

millioner besøgende til denne folkelige fest. Den originale oktoberfest afholdes på Theresienwiese 

midt i München. Her er der opstillet store telte med musik og underholdning i bedste sydtysk stil, 

tivoli, boder og selvfølgelig de berømte Biergarten. Der serveres de store Mass øl, pølser, saltkringler 

og andre sydtyske specialiteter. En folkefest som er kendt verden over – og ikke uden grund. Som en 

ekstra fordel bor vi på hotel i gåafstand til Oktoberfesten.

• Hotel i gåafstand til festen

• Byrundtur i München

• Oplev verdens største folkefest

• 42 hektar stort festområde

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

4 dage 
kun

kr. 4.995

München
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Fuldt opdæmmet har søen 47,4 mil-
lioner kubikmeter vand og vandspejlet 
måler 230 hektar. Mægtig og indby-
dende. Herfra går turen videre via Al-
tenau til St. Andreasberg, som er den 
højest beliggende by i Harzen. Inden 
for byens grænser spænder højdefor-
skellene fra 600 – 900 meter. St. Andre-
asberg består af stejle gader og kulørte 
træhuse, der læner sig ind mod hin-
anden. Herfra til Clausthal-Zellerfeld, 
hvor Europas største trækirke ligger. 
Vi skal også besøge Wildemann, som 
også kaldes for Klein Tyrol. Sidste stop 
på turen bliver ved Hahnenklee, med 
stavkirken ”Gustav Adolf Stabkirche”. 
Den blev bygget på kun 10 måneder 
fra 1907 – 1908. Træet er af det hjem-
lige grantræ og kirken er inspireret af 
de norske stavkirker. I stavkirken findes 
et klokkespil med 49 klokker i tårnet. 
De spiller flere gange om ugen. Vi er 
tilbage i Goslar og vores hotel sidst på 
eftermiddagen.

Dag 5 – Hjemrejse og Celle (M)
Efter morgenmaden sætter vi kursen 
mod Celle, hvor vi kommer forbi slot-
tet, hvor den danske dronning Caroline 
Mathilde opholdt sig i 3 år, frem til sin 
død i 1775. Celle er en af Tysklands køn-
neste byer med velplejede, farverige 
bindingsværkspaladser. Herefter kører 
vi det sidste stykke tilbage til Danmark 
med et stop ved grænsen undervejs.

Dag 1 – Afrejse og Lüneburg (A)
Efter opsamling ned gennem Danmark, 
kører vi til Lüneburg. Byen er berømt 
for sin saltudvinding og ligger mellem 
Hamburg og Goslar. Vi tager på en lille 
byrundtur, inden vi fortsætter til vores 
hotel i Goslar.

Dag 2 – Goslar samt bjergværket 
Rammelsberg (M, A)
Efter morgenmad skal vi på sightsee-
ing i Goslar. Byen er på UNESCO´s li-
ste over verdenskulturarv, primært på 
grund af sin fortid som kejserstad samt 
bjergværket Rammelsberg. Vi lægger 

ud med en byrundtur i Goslar, hvor vi 
ser det gamle Kaiserpfalz Slot, bygget 
i 1050 – et enestående bygningsværk. 
I 200 år var slottet centrum for Rigsda-
gen. Her mødtes lokale konger og kej-
sere. I dag er slottet et mindesmærke 
for Tysklands historie. Historien kan 
ses indenfor i et kæmpe værk der i 67 
billeder skildrer Tysklands omtumlede 
historie. Herefter ser vi torvet med det 
fine Rådhus og de mange store huse 
med bindingsværk og skiferbelægning. 
Det berømte klokkespil på Kämmerge-
bäude lige over for Rådhuset, ser og 
hører vi ved middagstid. I Rammels-
berg minen har man i næsten 1000 år 
udvundet sølv og andre metaller, og vi 
besøger minen om eftermiddagen, for 
dem som har lyst (ekskl. entré).

Dag 3 – Udflugt til Rappbode, 
Thale og Wernigerode (M, A)
I dag skal vi på heldagsudflugt rundt i 
det smukke landskab i Harzen. Første 
stop bliver ved den store dæmning i 
Rappbode, der er Harzens største og 
Tysklands højeste dæmning. På grund 

af snesmeltning og meget nedbør i 
området har der altid været fare for 
oversvømmelser og for at undgå disse 
og udnytte vandet økonomisk, blev der 
bygget et system af opdæmmede søer. 
Disse søer er i dag et stort naturskønt 
område. Fra Rappbode går turen vide-
re til Thale som er kendt for Heksenes 
Danseplads. Thale ligger i Bodetal-da-
len, en klippeslugt, som med sine 250 
meter høje granitvægge siges at være 
den største klippedal nord for Alperne. 
I Thale holder vi frokostpause, og der 
bliver mulighed for at nyde udsigten. 
Næste stop er endnu et højdepunkt; vi 
besøger den hyggelige og altid char-
merende by Wernigerode. Her er bin-
dingsværk huse, et berømt rådhus samt 
et imponerende slot. Vi er tilbage i Gos-
lar sidst på dagen.

Dag 4 – Rundt i Harzen (M, A)
Dagens udflugt bringer os ud på en flot 
panoramatur rundt i endnu en smuk og 
idyllisk del af Harzen. Første stop bliver 
ved den opdæmmede sø Okerstausee, 
Vestharzens største stillestående vand. 

Danskernes foretrukne by i Harzen er og bliver Goslar. Denne skønne og velbevarede by danner 

rammen om vores tur til Harzen. Bykernen i Goslar er helt fantastisk, og det meget berømte rådhus 

er kernen i byens centrum. Vi bor på det skønne Hotel der Achtermann helt inde i centrum af Goslar, 

bedre bliver det ikke. I området omkring Goslar ligger et spændende landskab med inddæmmede 

søer, dybe slugter, klippedale, skove og grønne enge. Harzen har det hele.

BJERGTAGENDE HARZEN

• Stamhotel gennem mange år

• Oplevelser på både ud- og   

 hjemrejse

• Udflugt til Wernigerode

• Oplev slottet i Celle

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

 05.08. - 09.08. Rute B 3.795

 03.06. - 07.06. Rute B 3.795

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad og 4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 585
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272 
• Fast plads i bussen kr. 95

Hotel der Achtermann 4****
Hotel der Achtermann ligger helt inde 
i hjertet af Goslar. Alle værelser har 
naturligvis eget bad/toilet, tv, radio 
og telefon. Både morgenmadsbuffet 
samt 3-retters aftensmad er inklude-
ret. 

Se mere på www.der-achtermann.de

Valuta: Euro

5 dage 
kun  

kr. 3.795

Kielerkanalen

Goslar

Goslar

Celle

Lüneburg
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betydning med ebbe og flod. Ved ebbe 
står skibene i havnen helt nede på bun-
den. 

Er man interesseret i søfart, bliver der 
tid på egen hånd at besøge Søfartsmus-
seet, som ligger tæt ved havnen eller 
slentre rundt i de hyggelige gågader 
for at nå frem til St. Marien  Kirche 
(Vor Frue Kirke) fra 1833, der er teg-
net af den danske arkitekt Christian F. 
Hansen, som også har tegnet Vor Frue 
Kirke i København. 

Herefter kører vi mod Danmark, med 
stop ved grænsen for handel, inden vi 
når Bredebro, hvor vi får en sen frokost 
på kroen. 

Efter frokost er et besøg i hyggelige 
Ribe næste punkt på dagsordenen. Her 
går vi en kort tur med rejselederen, 
som fortæller lidt om den spændende 
gamle danske kongeby. 

Dag 1 – Gottorp Slot, Danevirke 
og Dybbøl (A)
Afgang først på dagen mod Dybbøl.

Efter vi har passeret grænsen sættes 
kursen mod den gamle landevej forbi 
Isted, hvor hårde kampe udspillede sig 
i både 1848-50 og 1864, til Slesvig. Byen 
er administrativt centrum i Sydslesvig 
og bispesæde. 

Slesvig er opstået på nordsiden af fjor-
den Slien efter at vikinge-handelsplad-
sen Hedeby blev opløst. Byen er kendt 
for Slesvig-Holstens Landesmuseum 
Gottorp Slot med en smuk barokhave 
og en kæmpeglobus. 

Byens femskibede domkirke Sankt Pe-
tri, opført i perioden 1100-1400, har 
Brüggemanns altertavle. 

En byhistorisk perle tæt ved domkirken 
er Holmen. En idyllisk fisker-bydel, hvor 
indbyggerne i århundreder har haft 
deres egne sæder og skikke. De bor i 
smukke gamle huse, som opleves under 
en spadseretur. 

Fra Slesvig går turen videre til Dane-
virke, et voldkompleks, der for mange 
århundreder siden dannede et total-
forsvar ved rigets sydgrænse. Dane-
virke strakte sig tværs over Sydslesvig 
fra Slien i øst til Rejde Å i vest. Under 
1864-krigen var store hærstyrker sam-
let på begge sider af befæstningsan-
lægget, men da den danske hær ikke 
kunne holde stillingen, rømmede man 
Danevirke og trak sig tilbage til Dybbøl. 
En af skanserne fra 2. Slesvigske Krig i 
1864 blev genopført for år tilbage. 

Efter alle disse oplevelser går turen 
til vores indkvartering i Holsteinisches 
Haus, Friedrichstadt, hvor vi skal bo de 
næste 2 nætter.

Dag 2 – Ejderdæmningen og  
Friedrichstadt (M, A)
Efter morgenmaden tager vi på en 
gående byrundtur i vores hyggelige 
by Friedrichstadt (Frederiksstad). Byen 
med sin retvinklede gadestruktur, ka-

naler og mange huse i nederlandsk 
renæssancestil minder om en typisk 
hollandsk by. De mange kanaler gør 
at man også kalder den “lille Amster-
dam”. Grunden er at Friedrichstadt i 
1600-tallet blev bygget af tilknyttede 
nederlandske religiøse flygtninge. 

Friedrichstadt har to seværdige muse-
er: Den GamleMønt (AlteMünze), der 
fortæller om beboernes og handelens 
vilkår siden byens grundlæggelse.  

Der bliver rig lejlighed til på egen hånd 
at spadsere rundt og se de mange gam-
le huse og bygninger. Vi slutter af med 
en kanalrundfart. Friedrichstadt har 
desuden gode caféer og spisesteder. 

Efter frokost går turen til Eidersper-
rwerk. Ejderdæmningen (på tysk Eider-
sperr-werk) ligger ved mundingen af 
Ejderen i nærheden af byen Tønning i 
det sydvestlige Sydslesvig. Formålet er 
at beskytte landet mod stormfloder og 
regulering af vandstanden i Ejderen.

Dag 3 – Husum og Ribe (M, F)
Efter morgenmaden laver vi check ud 
fra hotellet, og kører til den hyggelige, 
lille ferie- og badeby Husum, hvor vi 
håber at kunne overvære tidevandets 

Den idylliske ”hollænderby” Friedrichstadt er klart en ferie værd. De mange små trappegavlhuse 

giver den et yderst charmerende særpræg. 

 26.08. - 28.08. Rute A 2.195

 03.06. - 05.06. Rute A 2.195

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
•  Busrejse i 4-stjernet luksusbus
•  Morgenbakke i bussen på udturen
•  Fri kaffe/the i bussen
•  Ophold på hotel med halvpension
•  Frokost på Bredebro Kro
•  Sandwich i bussen på udturen
•  Kanalrundfart
•  Dansk rejseleder
•  Skatter og afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
•  Enkeltværelse kr. 250
•  Årsafbestillingsforsikring kr. 272

Hotel Holsteinisches Haus 3***
Hotel Holsteinisches Haus er et hygge-
ligt familiehotel drevet af generatio-
ner i familien Clausen siden 1928. Det 
enkle hotel ligger ideelt med caféter-
rasse ned til kanalerne. 

Alle de behagelige og individuelt ind-
rettede værelser er alle udstyret med 
eget bad og toilet.

Valuta: Euro

• Centralt hotel i Friedrichstadt

• Dansk rejseleder

• Meget skarp pris

• Oplev Husum

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

3 dage 
kun  

kr. 2.195

Friedrichstadt

Tarp

Sylt

Tönning

Slesvig

KANALERNES BY FRIEDRICHSTADT

Eidersperrwerk
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 25.08. - 29.08. Rute A 4.595

 AFGANG BUSRUTE  PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad og 4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 995
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Valuta: Euro

Mercure Hotel Erfurt 4****
Beligende i den gamle bydel i Erfurt 
har vi dette skønne hotel. Alle værel-
ser har elkedel, tv, gratis Wifi, flad-
skærms-tv og naturligvis bad/toilet. 
Læs mere på www.accorhotels.com

Best Western Stadtpalais  
Wittenberg 4****
De sidste 2 nætter bor vi i Wittenberg, 
nærmere bestemt på Best Western 
Stadtpalais Wittenberg. Alle værelser 
er med eget bad/toilet, og inkl. halv-
pension. 
Læs mere på www.bestwestern.com

Vi kører til Lutherstadt Wittenberg, 
hvor vi indlogerer os på det 4**** 
Best Western Stadtpalais Wittenberg. 
Alle hotellets værelser er med bad, tlf. 
og TV. Efter aftensmaden indbyder den 
spændende by til en tur på egen hånd.

Dag 4 – Byvandring og tid på egen 
hånd (M, A)
Efter morgenmaden skal vi indtage den 
spændende og historiske by. Vi begyn-
der byvandringen med at se egetræet 
hvor Luther i 1521 under stor studen-
ter-jubel, brændte den besked af fra 
Paven, der havde dødsdømt ham. 

Vi skal se stedet, hvor Luther boede, og 
som i dag rummer verdens største re-
formationsmuseum. 

Et besøg i Stadskirken, hvor Luther 
prædikede mere end 2000 gange, giver 
et af historiens store vingesus. Vi besø-
ger Slotskirken med døren, hvor Luther 
i 1517 slog sine 95 teser op. 

Der vil også blive tid til at udforske den 
spændende by på egen hånd.

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmad sætter vi atter kur-
sen mod Danmark - naturligvis med 
stop for grænsehandel.

Dag 1 – Afrejse (A)
Afrejsedag, hvor vi efter opsamling kø-
rer over den dansk/tyske grænse. An-
komst først på aftenen til Erfurt, hvor 
vi indlogerer os på vores hotel og får 
vores aftensmad.

Dag 2 – Erfurt og Wartburg (M, A)
Erfurt er en fantastisk gammel østtysk 
by med skønne huse og en atmosfære, 
der bringer os tilbage til middelalderen. 

Byen er en af de smukkeste, restaure-
rede byer i det gamle DDR. Den gamle 

imponerende bro ”Krämerbrüche” 
med 32 huse tilbage fra middelalderen 
bygget tværs over floden, giver en ene-
stående historisk atmosfære. Det er en 
helt speciel oplevelse at besøge det klo-
ster, hvor Luther i 1505 blev indskrevet 
som munk, og hvor han pinte sig selv i 
sine mange selvforbedringsforsøg.

Domkirken er en af de mest storslåede 
kirker med en kirkeklokke, der vejer 
11,4 ton! 

Vi skal besøge den enestående flot be-
liggende borg - Wartburg. Her havde 
Luther i 1521 tilflugtssted og levede 
som ”fredløs”. 

På turen rundt på borgen ser vi bl.a. 
det lille rum, hvor Luther på rekordtid 
oversatte Det Nye Testamente fra latin 
til tysk og kastede blæk efter djævelen. 

Oplevelsen krydres af den fabelagtige 
udsigt, der er fra brystværnene på bor-
gen.

Dag 3 – Eisleben og Lutherstadt 
Wittenberg (M, A)
Vi kører til Eisleben hvilket er byen 
hvor Luther blev født – og døde. Un-
dervejs skal vi besøge et panoramamu-
seum, der blev opført kort før murens 
fald i 1989. I Eisleben er indrettet et 
museum i huset, hvor Luther blev født. 
Vi skal besøge huset, hvor Luther døde. 
Det rummer bl.a. hans dødsmaske og 
en forgyldt alterkalk som Luther gjorde 
brug af. 

Undervejs til Lutherstadt Wittenberg 
kører vi til byen Torgau, hvor vi skal 
se Slotskirken som er den første prote-
stantiske kirkebygning. 

En byvandring fører os bl.a. til Sct. Ma-
ria Kirken, hvor Luthers hustru, Kata-
rina von Bora, ligger begravet. Vi skal 
også se det imponerende renæssance-
slot Hartenfel. Og til sidst Elben, hvor 
de amerikanske og sovjetiske tropper 
mødtes d. 25. april 1945. 

Mærk historiens vingesus i Martin Luthers fodspor. Oplev en spændende tur med historisk indhold 

og naturoplevelser fra skønne områder bl.a. i det tidligere Østtyskland. Træd i Luthers fodspor med 

Ans Rejser. Vi skal besøge steder fyldt med historier, som også har haft stor betydning i Danmark. 

Du får lov at træde i Luthers fodspor som munk, reformator og teolog. Luther satte, som præst i 

augustiner-eremitternes orden, gang i den bevægelse, der ændrede hele den daværende kirke. 

Rejseleder på vores rejse "I Luthers Fodspor" er Erik Bertelsen.

I LUTHERS FODSPOR

• Unik rejse - kun hos Ans Rejser

• Se den spændende by Erfurt

• Oplev Lutherstadt Wittenberg

• Dansk ekspert rejseleder

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 4.595

Luther statue i Wittenberg

WittenbergMartin Luther

Borgen i Wartburg

Erfurt

Eisenach/
Wartburg

Leipzig

Wittenberg
Halle

Erfurt
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15-20 år og en stor del af disse bygnin-
ger er en hel oplevelse i sig selv. 

Efter en spændende dag i Amsterdam, 
vender vi tilbage til hotellet og til af-
tensmad.

Dag 4 – Udflugt til Volendam, 
Edam og Alkmaar (M, A)
Efter morgenmaden skal vi på en hel-
dagsudflugt i det nordlige Holland. 
Første stop bliver Volendam, en fisker-
by, der dagligt fejrer fortiden. Et besøg 
i Volendam er en rigtig dejlig oplevelse, 
da byen rummer en helt særlig stem-
ning, som forstærkes af befolkningens 
glæde ved at iføre sig områdets gamle 
traditionelle og farverige klæder. Men 
her foregår også andre begivenheder 
– byen er kendt for sine mange sports- 
og musikarrangementer. 

Herefter kører vi mod Edam, en lille 
hyggelig by, som især er berømt for sine 
oste. Byen er også kendt for sine lave 
pyntede købmandshuse fra 1600-tallet 
og for sine smalle kanaler og træbro-
er, der danner rammen om denne lille 
hyggelige by. Byens centrale plads er 
Damplein, hvor Edams flotte rådhus fra 
1737, Stadshuis, er midtpunktet. 

Vi slutter dagen af i den lidt større by 
Alkmaar. Også her er ost en vigtig del af 
byen og byens navn er nærmest syno-
nymt med ostemarkedet ”Kaasmarkt”, 
som afholdes én gang om ugen. 

Dag 1 – Afrejse (A)
Vi kører fra Danmark om morgenen 
og turen går langs Nordsøen via dæm-
ningen Afsluitdijk, der adskiller Zuider-
søen fra Vadehavet. Den 32 kilometer 
lange dæmning blev opført i 1932 med 
det formål at inddige og afvande hele 
området. Store dele er da også afvan-
det, men efterhånden har man opgivet 
at afvande hele området. Med en så 
lang dæmning kan det ikke overraske 
at Zuidersøen er en enorm stor sø, der 
breder sig over et areal på mere end 
5.000 km2. Vi ankommer til Holland 
først på aftenen. Efter indkvartering 
spiser vi aftensmad på hotellet.

Dag 2 – Keukenhof Blomsterpark 
(M, A)
Med sine millioner af tulipaner og 
andre forårsblomster er Keukenhof 
verdens største blomsterpark. Parken 
blev oprettet som præsentationspark 
for potentielle kunder, men er i dag 
udlagt som privat park for besøgende 
og har åbent 2 måneder hvert forår. 
Parken har ca. 800.000 gæster om året, 
som nyder de farvestrålende løgblom-
ster. De mange haver og fire pavilloner 
fremviser en enestående samling af tu-
lipaner, hyacinter, påskeliljer, orkidéer, 
roser, nelliker, iriser, liljer og mange 
andre blomster. Her råder farverne og 
duftene. 

Blomsterparken er 32 hektar stor og 
har 7 millioner blomster, heraf 800 for-
skellige sorter af tulipaner. Derforuden 
er der 15 stier, 2.500 træer, heraf 87 for-
skellige sorter. Uanset om man er blom-
sterentusiast eller blot nærer en almin-
delig kærlighed til den smukke natur er 
én ting sikkert – et besøg i Keukenhof 
blomsterpark er uforglemmelig.

Dag 3 – Byrundtur i Amsterdam og 
kanalrundfart (M, A)
Med kun én times kørsel til specielle og 
spændende Amsterdam er denne ud-
flugt et must på rejsen til Holland. Am-
sterdam er kendt som cyklernes by, og 
med sine over 400 broer er byen også 
broernes by. Byen er adskilt i 70 øer af 
de mange kanaler, og på trods af denne 
lighed med Venedig er Amsterdam en 
helt anden oplevelse. Amsterdam er en 
by med stor charme og stor alsidighed 
både i bygninger og i lokalbefolkning. 

På byrundturen skal vi forbi nogle af 
Amsterdams mest kendte seværdighe-
der bl.a. Rijksmuseet samt Rembrandt 
og Van Gogh Museerne. Vi skal også på 
en sejltur rundt i de smukke kanaler, 
hvor vi får mulighed for at nyde den 
smukke gamle by. 

Der vil også blive ophold i centrum af 
byen, så man på egen hånd kan opleve 
denne specielle hovedstad. I Amster-
dam er mange af museerne nybyggede 
eller ombygget inden for de seneste 

Når tankerne falder på en rejse til Holland, tænker de fleste af os på at se udskårne træsko, utallige 

kanaler, flotte vindmøller og ikke mindst tulipaner. En rejse til Holland har dog langt mere at byde 

på. En rejse til Holland med Ans Rejser giver dig en fantastisk blanding af sjove, spændende oplevel-

ser og et indblik i landets meget varierende natur. Som tidligere år har vi inkluderet både entréen til 

Keukenhof og ikke mindst til en kanalrundfart i Amsterdam - det kalder vi go´ service!

• Blomsterparken Keukenhof inkl. 

• Den store dæmning på tæt hold

• Kanalrundfart i Amsterdam inkl.

• Oplev fiskerbyen Volendam

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Alkmaar er dog andet end ost. Byker-
nen er meget velbevaret og dejlig at 
slentre omkring i. I den idylliske butiks-
gade Fnidsen, findes byens bedst beva-
rede bygninger i røde mursten, som er 
fra 1600-tallet. Alkmaar har også det 
fine ”Stedelijk Museum Alkmaar”, som 
indeholder både et historisk museum 
og en omfattende malerisamling fra 
det gyldne århundrede og af moder-

ne kunst. Efter en kort orienterende 
byrundtur i Alkmaar, bliver der tid på 
egen hånd.

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmad sætter vi atter kur-
sen mod Danmark - og vi stopper ved 
den danske grænse, så de sidste indkøb 
kan gøres.

HOLLAND - KANALER & TULIPANER

5 dage 
fra  

kr. 3.495

Keukenhof

Amsterdam

Volendam

Edam
Alkmaar

Bergen

Keukenhof

Amsterdam

 31.03. - 04.04. Rute A 3.495

 14.04. - 18.04. Rute A 3.795

 29.04. - 03.05. Rute A 3.795

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad og 4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (inkl. entréer)
• Entré til Keukenhof Blomsterpark
• Kanalrundfart i Amsterdam
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Valuta: Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 495
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Hotel 1900 i Bergen 3***
Et fint hotel beliggende i den hygge-
lige by Bergen, tæt på havet. Alle væ-
relser med bad, toilet, tv m.v. Alle væ-
relser ligger i stueetage eller på 1. sal. 

Vi bor på Hotel 1900 under hele op-
holdet og har inkluderet halvpension. 

Se mere på www.hotel1900.com

 07.04. - 11.04. Rute A 3.795

 24.04. - 28.04. Rute A 3.795
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 18.09. - 22.09. Rute A 3.995

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse I 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad og 4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge 

program (ekskl. entre)
• Kanalrundfart i Amsterdam
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 800
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Valuta: Euro

Hotel Villa Vennendal 4****
Et smukt og nostalgisk 4-stjernet ho-
tel, som tilbyder en helt speciel na-
turoplevelse idet hotellet er beliggen-
de mellem skove, sand og heder i et 
af de smukkeste områder i Holland. På 
hotellet er der en tropisk swimming 
pool, sauna og solarium, som er til fri 

afbenyttelse. Udendørs er naturen vir-
kelig forbløffende, og Villa Vennendal 
ligger midt i alt denne herlighed. Går 
man væk fra hotellet, og lige ind i sko-
ven og på hederne i Veluwe, kan man 
møde hjorte og vildsvin. Læs mere her  
www.villavennendal.nl/hotel-villa-
vennendal

Hotel Walram 3***
Hotellet ligger centralt i Valkenburg 
med kanaler og mange flotte gamle 
huse bygget af de karakteristiske lyse-
gule limsten. En kort spadseretur fra 
hotellet findes byens gågader med 
god stemning og hyggeligt miljø. På 
hotellet forefindes elevator, swim-
mingpool, sauna, gårdhave, bar og 
restaurant. Hotellet er kendt for sin 
gode forplejning og venlige perso-
nale. Pænt hotel, centralt beliggende 
i Valkenburg. Opholdet er med halv-
pension. Læs mere her: www.hotel-
walram.nl

Dag 4 – Valkenburg og Maastricht 
(M, A)
Vi starter med at køre til Maastricht, 
som ligger flot ved floden Maas. Vi 
er nu nået til Andrè Rieus fødeby og 
selvfølgelig skal vi gennem det histo-
riske centrum og forbi hans fødehjem. 
Vi kommer også til den kæmpestore 
plads Vrijthof. Der bliver mulighed for 
shopping og at opleve Maastricht fra 
vandet, da der bliver mulighed for en 
tur på floden Maas (ca. 10 Euro) for de, 
der  har lyst til det. Der bliver også lidt 
tid på egen hånd inden vi returnerer til 
Valkenburg.

Valkenburg er en fantastisk oplevelse. 
Byen rummer en masse seværdigheder. 
Kulminer, katakomberne fra det 3. og 4 
århundrede, huler, grotter og borgrui-
ner. Vi kan også besøge Kasteel Hoens-
broek, som er et af de største slotte i 
Holland. Den ældste del af slottet er fra 
1300-tallet, og på grund af sin strategi-
ske placering - tæt på Tyskland og på 
de handelsruter, der var i gamle dage, 
har slottet spillet en stor rolle gennem 
tiden. Slottet ligger kun 10 minutters 
kørsel fra vores hotel. 

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmad sætter vi atter kur-
sen mod Danmark - og vi stopper ved 
den danske grænse, så de sidste indkøb 
kan gøres.

Maastricht

Dag 1 - Afrejse (A)
Vi kører fra Danmark om morgenen 
og turen går langs Nordsøen via dæm-
ningen Afsluitdijk, der adskiller Zuider-
søen fra Vadehavet. Den 32 kilometer 
lange dæmning blev opført i 1932 med 
det formål at inddige og afvande hele 
området. Store dele er da også afvan-
det, men efterhånden har man opgivet 
at afvande hele området. Med en så 
lang dæmning kan det ikke overraske 
at Zuidersøen er en enorm stor sø, der 
breder sig over et areal på mere end 
5.000 km2. 

Vi ankommer til Hotel Villa Vennendal 
først på aftenen. 

Efter indkvartering spiser vi aftensmad 
på hotellet. 

Dag 2 - Byrundtur i Amsterdam og 
kanalrundfart (M, A)
Med kun én times kørsel til specielle og 
spændende Amsterdam er denne ud-
flugt en del af rejsen til Hol-land. Am-
sterdam er kendt som cyklernes by, og 
med sine over 400 broer er byen også 
broernes by. Byen er adskilt i 70 øer af 
de mange kanaler, og på trods af denne 
lighed med Venedig er Amsterdam en 
helt anden oplevelse. Amsterdam er en 
by med stor charme og stor alsidighed 
både i bygninger og i lokalbe-folkning. 

På byrundturen skal vi forbi nogle af 
Amsterdams mest kendte seværdighe-
der bl.a. Rijksmuseet samt Rembrandt 
og Van Gogh Museerne. Vi skal også på 
en sejltur rundt i de smukke kanaler, 
hvor vi får mulighed for at nyde den 
smukke gamle by. 

Der vil også blive ophold i centrum af 
byen, så man på egen hånd kan opleve 
denne specielle hovedstad. I Amster-
dam er mange af museerne nybyggede 

eller ombygget inden for de seneste 
15-20 år og en stor del af disse bygnin-
ger er en hel oplevelse i sig selv. 

Efter en spændende dag i Amsterdam, 
vender vi tilbage til hotellet og til af-
tensmad.

Dag 3 - Arnhem og Nijmegen – på 
vej til Valkenburg (M, A)
Efter morgenmad kører vi gennem det 
flotte Sydholland mod Maastricht-om-
rådet. På vejen derned kommer vi igen-
nem Arnhem, som var skueplads for et 
slag mellem de allierede og tyskerne 
under 2. ver-denskrig. Slaget er skildret 
i filmen: Broen ved Arnhem.

Længere syd på når vi Nijmegen.  Byen 
blev grundlagt af romerne og var den 
første hollandske by, der fik romerske 
by-rettigheder. Nijmegen kalder sig 
Hollands ældste by, selv om området 
ved Maastricht har været beboet læn-
gere, men fordi de ikke havde by-ret-
tigheder, har de to byer altid været i 
strid om ret-ten til at kalde sig Hollands 
ældste by. I hvert fald fejrede Nijmegen 
sit 2000 års jubilæum i 2005.

En rejse til Holland med Ans Rejser giver dig en fantastisk blanding af sjove og spændende oplevel-

ser samt et indblik i landets meget varierende natur. Vi har i år lavet en ny og spændende tur, hvor 

vi har fo-kus på nogle af de andre fantastiske byer og seværdigheder i Holland. Men lad os bare 

indrømme, at ka-nalrundfarten i Amsterdam stadig er på programmet.

DET BEDSTE AF HOLLAND

• Unik rejse

• Ophold med halvpension

• Inkl. alle udflugter

• Nyhed 2019

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 3.995

Amsterdam

Valkenburg
Maastricht

Arnheim Nijmegen
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 27.08. - 03.09. Rute A 6.795

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad og 7 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.900
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Royal Hotel Caen Centre 3***
Vi bor på vores stamhotel i den hygge-
lige by Caen. Royal Hotel Caen Centre 
er et godt 3*** hotel med en fin belig-
genhed. Alle værelser har naturligvis 
eget bad/toilet, og der er ophold med 
halvpension. 

Se mere på www.caenhotel.com

Valuta: Euro

Mont St. Michel

ten og ser ud over kanalen og forestil-
ler dig den store flåde af amerikanske, 
engelske og canadiske skibe komme 
over kanalen og gå i land. De værste 
kampe fandt sted ved Omaha Beach. 
Vi ser naturligvis den store amerikan-
ske krigskirkegård, hvor tusindvis af 
marmorkors i snorlige rækker peger ud 
mod havet. Det kan ikke undgå at røre 
en dybt i hjertet at se det store område 
med de nøgne hvide kors, der peger ud 
mod havet. Herefter går turen til den 
lille hyggelige by Bayeux. Det er blevet 
tid til frokost og her findes da også fle-
re gode cafeer og restauranter. 

Efter frokost bliver der mulighed for at 
se det 900 år gamle Bayeuxtapet, som 
bringer os tilbage til 1000-tallet. Der 
bliver også tid til at slentre en tur i byen 
og til at tage et kig ind i Bayeux’ strå-
lende Notre Dame-katedral. 

Dag 6 – Bretagne (M, A)
Bretagne og kysten med Frankrigs kraf-
tigste tidevand (12 meters forskel!). 
Vi kører ud til Mont St. Michel, en af 
Frankrigs største turistattraktioner, 
som besøges af ca. 850.000 mennesker 
om året. Allerede på lang afstand ser 
man klostret, der rejser sig højt over 
St. Malo bugtens flade sandstræknin-
ger. Men også den modsatte vej, fra 
klosterets terrasse, har vi en flot udsigt 
ud over den engelske kanal. Klosteret 
er bygget på en lille ø, der i dag er for-

Dag 1 – Afrejse (A)
Vi kører fra Danmark om morgenen og 
kører til vores overnatningshotel i Hol-
land. Efter indkvartering er der aftens-
mad på hotellet.

Dag 2 – Ankomst til Caen (M, A)
Efter morgenmaden kører vi gennem 
Belgien til den franske grænse ved 
Dunkerque. Vi fortsætter forbi Calais 
til vort hotel i Caen. Vi er fremme sidst 
på eftermiddagen. 

Dag 3 – Byrundtur i Caen samt 
udflugt til Blomsterkysten (M, A)
En stille og rolig dag oven på rejsen, 
hvor vi starter med en rundtur i den 
hyggelige by Caen og ser de interessan-
te seværdigheder. Vi skal se le Chateau 

fæstningen, byens midtpunkt. Og den 
flotte katedral Saint-Etienne med Nor-
mandiets højeste tårn. En klosterkirke 
som paven forlangte bygget som bod 
for ”barnefyrsten” Vilhelms ægteskab 
med sin kusine Mathilde. Vi ser også 
Mathildes bod til paven, Klosterkirken 
Trinitatis. Begge kirker står, som da de 
blev opført i 1000-tallet. Over middag 
kører vi mod den populære Blomster-
kyst og den idylliske havneby Honfleur 
med de smukke huse. Den ligger ved 
Seinens udmunding og var tidligere et 
stort og meget vigtigt knudepunkt for 
handelen mellem Frankrig og England. 
Honfleur har desuden været et yndet 
motiv for blandt andet kunstnere som 
Monet og Boudin. 

Dag 4 – ”Mémorial de Caen”  
museet og Pegasus broen (M, A)
I dag tager vi hul på historien om 2. 
verdenskrig. Efter morgenmaden kø-
rer vi til ”Mémorial de Caen” museet. 
Dette storslåede museum huser flere 
afdelinger om optakten til og selve 2. 
verdenskrig samt ”Slaget om Caen”. Til 
slut ser vi et spændende filmklip som 
på samme tid viser to kortere film over 
for hinanden – én om de allieredes an-

greb på invasionskysten og én om Tysk-
lands forsvar og modstand mod de al-
lieredes angreb. Vi fortsætter lidt nord 
for Caen, til Pegasus broen, hvor vi skal 
se stedet, hvor den første egentlige 
erobring på D-dagen fandt sted. Det er 
også her ved Pegasus broen, at vi kan 
opleve den café, der siges at være det 
første befriede hus på D-dagen, café 
Gondrée. I dag er caféen ejet af den 
dengang kun 4-årige caféejers datter, 
som fik chokolade af en af de engelske 
soldater, der var med til at sikre befri-
elsen af broen og caféen. Der er mulig-
hed for at besøge det lille, spændende 
museum, der fortæller om slaget ved 
Pegasus, og der bliver tid til at spise fro-
kost og se sig omkring i området om-
kring broen. Vi er hjemme i Caen hen 
på eftermiddagen.

Dag 5 – Udflugt til Omaha Beach, 
den amerikanske kirkegård og 
Bayeuxtapetet (M, A)
I dag mærker vi historiens vingesus, når 
vi efter morgenmaden kører til invasi-
ons-kysten. Undervejs gør vi holdt ved 
landgangsstederne Arromanches og 
Omaha Beach. Historien bliver nærvæ-
rende, når du står her ved invasionskys-

Tag med på denne spændende rejse til et smukt og frodigt område af Frankrig og oplev for alvor 

historiens vingesus. Normandiet´s historie går tilbage til vikingetiden og har været skueplads for 

mange historiske begivenheder. Senest lagde Normandiet jord til D-dagen under 2. verdenskrig.

NORMANDIET & BRETAGNE

• Stamhotel i mere end 10 år

• Oplev Omaha Beach og Den  

 Amerikanske Kirkegård

• Katedralen i Rouen

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 6.795

bundet med fastlandet via en 2 kilome-
ter lang dæmning. Allerede i 700-tallet 
blev der bygget en beskeden bedesal 
på den lille klippe og det udviklede sig 
siden til et kæmpe stort Benediktiner-
kloster, som var centrum for lærdom i 
middelalderen. Efter revolutionen blev 
det brugt som fængsel og er i dag et 
nationalmonument. 

Dag 7 – Byrundtur i Rouen (M, A)
Vi kører til De 100 Klokketårnes By, 
Rouen. Byen er en af Nordfrankrigs 
smukkeste byer. Rouen gennemskæ-
res af Seinen, og den anlagte havn er 

i dag Frankrigs 4. største. Vi skal se Ca-
thedrale Notre Dame, det mest iøjne-
faldende bygningsværk i byen. Rouen 
er byen, hvor Jeanne d’Arc blev dømt 
og brændt på bålet. Turen går til plad-
sen med kirken, der er opført til Jeanne 
d’Arcs minde. Herefter går turen videre 
til Holland, hvor vi skal overnatte. 

Dag 8 – Hjemrejse (M)
Efter tidlig morgenmad sætter vi atter 
kursen mod Danmark - naturligvis med 
stop for grænsehandel.

Omaha Beach
RouenCaenBayeaux

Honfleur

St. Malo

CaenDen amerikanske kirkegård
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Dag 4 – Disneyland (M)
Morgenmad på hotellet. Disneyland 
venter igen lige udenfor døren.

Dag 5 - Disneyland og afrejse (M)
Efter morgenmaden tjekker vi ud af 
hotellet og får opbevaret vores bagage 
i bussen, inden vi har resten af dagen 
til rådighed i parken. Her er der tid til 
at prøve yndlingsforlystelserne eller 
besøge de steder i parken man måske 
ikke har nået at se endnu. 

Om aftenen mødes vi ved bussen og 
efter en aktiv dag i Disneyland kan vi 
læne os tilbage, slappe af og få sovet 
mens vi i løbet af natten kører op igen-
nem Frankrig og Tyskland og kører over 
grænsen til Danmark næste morgen.

Dag 6 – Hjemkomst
Hjemkomst. Vi forventer at være hjem-
me hen på dagen.

Norte Dame i Paris

Disneyland Park, er den mest kendte af 
parkerne og består af fem forskelige 
lande. Fantasy Land, Discovery Land, 
Adventure Land, Frontier Land og Main 
Street USA. Her finder man over 40 for-
skellige forlystelser til både store og 
små, masser af forskellige restauranter, 
souvenir butikker og boder. 

Desuden er der mulighed for at opleve 
masser af underholdende shows og 
farverige parader. Om aftenen lukker 
parken, med et helt fortryllende show, 
med musik, magi og fyrværkeri ved 
slottet. En helt igennem fantastisk op-
levelse, man bare MÅ opleve.

Walt Disney Studios, er lidt mindre 
kendt end Disney Parken, men er abso-
lut et besøg værd. Her finder man ca. 
18 forskellige forlystelser og man kan 
se fem forskellige produktionsområder, 
hvor man kan komme tæt på rampe-
lyset, få et indblik i filmverdenen og 
opleve spændende effekter og stunts. 
Også her i parken finder man souvenir 
butikker og boder.

Udover Disneyland skal vi også tilbrin-
ge noget tid i byernes by Paris, hvor vi 
blandt andet skal se hovedstadens var-
tegn, Eiffeltårnet. 

Dag 1 – Udrejse (A)
Efter endt opsamling kører vi med pas-
sende pauser til vi når vort overnat-
ningshotel i Sydtyskland. Undervejs vil 
vi hygge os i bussen. Vi får aftensmad 
ved ankomst til hotellet i Tyskland.

Dag 2 – Byrundtur i Paris (M, A)
Efter morgenmaden kører vi videre 
gennem Tyskland og Frankrig til Paris. 
Ved ankomsten til Paris tager vi en tur 

rundt i byen og ser nogle af de største 
seværdigheder herunder Eiffeltårnet, 
Champs Elysee og Triumfbuen. 

Sidst på eftermiddagen kører vi til ho-
tellet i udkanten af Paris, hvor vi tjek-
ker ind på værelserne og efterfølgende 
spiser middag i hotellets restaurant.

Dag 3 – Disneyland (M)
Efter morgenmaden tjekker vi ud af 
hotellet og kører direkte til Disneyland. 
Nu er det tid til at besøge det fantasti-
ske eventyrland. Disneyland byder på 
et væld af forlystelser og oplevelser for 
hele familien, store som små. 

Om man er til vilde eller knap så vilde 
karruselture, butikker eller man bare 
foretrækker at gå rundt og opleve den 
farverige eventyrpark som er helt igen-
nem fantastisk gennemført og struktu-
reret.  

Aftensmaden finder vi på egen hånd 
på hotellet eller i Disneyland, som by-
der på et væld af forskellige cafeer, re-
stauranter og bistroer.

Mød Mickey Mouse, Pluto og alle de andre velkendte figurer. Glæd og forkæl børnene, familien og 

hinanden med en tur til det ultimative eventyrland, Disneyland ved Paris. En ferie med masser af 

magi, sjove og flotte oplevelser, som børn og voksne vil huske hele livet. Vi bor på hyggelige  

Sequoia Lodge Hotel i Disney parken, så Disneyland er lige udenfor døren. Disneyland består af to 

parker, Disneyland Park og Walt Disney Studios. Entrebilletten giver adgang til begge parker og 

deres forlystelser. 

Børnerabat til børn på værelse 
med 2 fuldt betalende:
0-2 år:  kr. 3.000
3-12 år:  kr. 1.500
13-18 år:  kr. 500

PARIS & DISNEYLAND

• Nyhed i 2019

• 3 dages entré til Disneyland

• Byrundtur i Paris

• Dansk rejseleder

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

6 dage 
kun  

kr. 5.795

Paris

 13.04. - 18.04. Se www 5.795

 13.10. - 18.10. Se www 5.795

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning i Tyskland
• 1 x overnatning ved Paris
• 2 x overnatning i Disneyland
• 4 x morgenmad
• 2 x aftensmad
• Byrundtur i Paris
• 3 dages entre til Disneyland  

inkl. adgang til forlystelser
• Alle nævnte udflugter ekskl. 

 entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Eneværelse pr. person kr. 2.150
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

Sequoia Lodge 3***
Hyggelig bjerghytte hotel med masser 
af atmosfære, smukt beliggende mel-
lem træer ved søen i Disney Parken 
med blot 10 minutters gang til selve 
Disneyland. 

Hotellet har både inden- og udendørs 
swimmingpool, hyggeligt fællesom-
råde og værelser med bad og toilet, 
TV og telefon. 

 15.06. - 20.06. Se www 5.795

Champs Elysee og Triumfbuen
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Den stockholmske skærgårdTallinn

Stockholm

 06.09. - 09.09. Rute D 3.495

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Færgeoverfart Frederikshavn - 

Göteborg t/r
• 1 nat på 3*** hotel i Stockholm
• Cruise Stockholm – Tallinn t/r
• Ophold i 2 pers. indvendig kahyt
• 4 x morgenmad og 3 x aftensmad
• Al transport og udflugter ifølge 

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Valuta: Svenske kroner og Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse og enekahyt kr. 950
• Udvendig kahyt kr. 300
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Kungens Kurva Hotel 3***
Dejligt hotel beliggende i butikskvar-
teret Kungens Kurva, hvor bl.a. ver-
dens største IKEA ligger. Hotellet har 
mange faciliteter såsom gratis Wifi, 
swimmingpool og sauna. Alle værel-
ser er naturligvis med eget bad/toilet 
og tv. Se mere på www.scandichotels.
se

Dombjerget, hvor Valdemar Sejr byg-
gede sin borg i 1219 ligger nu bl.a. 
Tallinn´s berømte katedral, Aleksander 
Nevskij med de flotte løgkupler. Den 
danske Konges Have snydes I heller 
ikke for. Ifølge sagnet var det her, at 
verdens ældste flag, Dannebrog, faldt 
ned fra himlen. 

Turen slutter på den charmerende, 
gamle rådhusplads. I fritiden kan man 
besøge de små gader med et mylder 
af butikker og boder med hjemmestrik 
og anden estnisk håndværk – eller må-
ske hvile bentøjet på en stemningsfuld 
café. 

Hen på eftermiddagen samles vi igen 
på torvet og går til bussen, som tager 
os med tilbage til vores skib. Vi har 
samme kahytter på tilbagevejen mod 
Stockholm. Ombord er der naturligvis 
aftenbuffet, og I har desuden mulig-
hed for at benytte alle skibets facili-
teter. Ombord findes også en tax free 
shop.

Dag 4 – Ankomst Stockholm og 
hjemrejse (M)
Mens vi nyder den store morgenbuffet, 
glider vi forbi skærgårdens små grønne 
øer og  anløber Stockholm midt på for-
middagen. Vores bus holder klar og kø-
rer tilbage mod Göteborg, hvor vi sejler 
med Stena Line tilbage til Danmark. Vi 
er tilbage i Danmark sidst på aftenen.

Dag 1 – Afrejse (M, A)
Opsamling op igennem Jylland, hvoref-
ter vi sejler med Stena Line fra Frede-
rikshavn til Göteborg. Der bliver serve-
ret en let omgang morgenmad i bussen 
på vejen til Frederikshavn. På vejen fra 
Göteborg til Stockholm følger vi pano-
ramavejen langs Vättern. 

Der er ankomst til vores hotel i Stock-
holm først på aftenen. Efter indkvarte-
ring er der aftensmad på hotellet.

Dag 2 – Rundt i Stockholm (M, A)
Efter morgenmad på vores dejlige ho-
tel er det tid for sightseeing i Stock-
holm, hvor vi med kyndig guide ser 
byens ”highlights”. Der gøres stop ved 
Stadhuset (hvor Nobelfesten holdes) 
og ved Stockholms slot (Europas største 
fungerende kongeslot). 

Turen byder også på flotte udsigter 
over vandet og byen, som også kaldes 
Nordens Venedig. Og så skal vi natur-
ligtvis gå en tur i ”Gamla Stan” og 
besøge ”Stortorget”, hvor Christian d. 
II i 1520 foranstaltede det berygtede 
Stockholmske blodbad! I får også tid 
på egen hånd. 

Hvis der er stemning for det, kan gui-
den lægge et besøg ind på det berømte 
Vasamuseum med verdens eneste beva-
rede 1600-tals skib. 

Sidst på eftermiddagen kører bussen os 

til havnen og krydstogtsfærgen, hvor 
I indkvarteres i 2-personers kahytter 
med bad/toilet. Sejlturen har mange 
fine udsigtspunkter ved udsejlingen 
gennem skærgården. 

Om aftenen er der inkluderet en stor 
buffet, mens vi stille glider afsted mod 
Tallinn.

Dag 3 – Historiske Tallinn (M, A)
Efter den store morgenmadsbuffet på 
skibet skal vi i land i Tallinn. Vores bus 
kører os til byporten hvor tårnet ”Fede 
Margaretha” i 700 år har bevogtet ind-
gangen. 

Derefter får I en guidet tur rundt i 
endnu en fantastisk historisk by, en af 
Middelalderens vigtigste Hansestæder. 

Hvis man skal have det fulde udbytte 
af den guidede tur i den bilfrie gamle 
by, slider det lidt på bentøjet! Oppe på 

Vi følger panoramavejen langs Vättern til Stockholm. Dagen efter er der sightseeing i Stockholm, 

hvor vi blandt andet ser imponerende historiske bygninger, flotte udsigter og en usædvanlig velbe-

varet gammel by som stockholmerne kalder ”Gamla Stan”. Sidst på eftermiddagen går vi ombord på 

den smukke krydstogtsfærge, som sejler ud gennem Stockholms fascinerende skærgård. Mens vi ny-

der livet, maden og de moderne kahytter, bliver vi sejlet til Estlands hovedstad Tallinn, hvor vi næste 

dag blandt andet skal opleve endnu en fantastisk gammel bydel og få indblik i Estlands dramatiske 

historie. Vi skal selvfølgelig også se den danske Konges Have, hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt 

ned fra himlen, helt tilbage i år 1219.

STOCKHOLM & TALLINN  
- ØSTERSØENS PERLER

• Minicruise fra Stockholm-Tallinn

• Se hvor Dannebrog faldt ned

• 2 historiske hovedstæder

• Fantastisk rejse til skarp pris

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

4 dage 
kun  

kr. 3.495

Göteborg

Frederikshavn

Tallinn
Stockholm
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Dag 1 – Med færge til Norge og 
overnatning i Hamar (A)
Afgang fra Midtjylland, tidlig morgen. 
I Hirtshals går vi ombord på færgen til 
Norge, hvorefter vi kører op til Hamar. 
Her indlogerer vi os på Scandic Hamar. 
Efter indkvartering er der aftensmad 
på hotellet.

Dag 2 – Ringebu Stavkirke og 
Nidaros katedralen i Trondheim 
(M, A)
Efter morgenmaden kører vi nordpå op 
forbi Lillehammer, der i 1994 var vært 
ved de olympiske vinterlege. Ruten føl-
ger den flotte sø Mjøsa, og i det bøl-
gende landskab omkring søen ligger 
Norges mest frugtbare landbrugsjord.

Vi er i stavkirkernes land, og vi stopper 
og ser stavkirken i Ringebu, der er en 

af de 29, der er bevaret. Der har ligget 
en kirke på stedet siden det 11. årh., 
da kristendommen kom hertil, og den 
nuværende er fra ca. 1220. Vi fortsæt-
ter igennem Gudbrandsdalen, og du 
kan glæde dig til en smuk tur over høj-
fjeldet, bl.a. Rondane og Dovre. I Dov-
refjeldet lever moskusoksen. Den blev 
indført hertil fra Grønland i 1931.

Vi fortsætter til Trondheim, der tidli-
gere i historien var Norges hovedstad. 
Vi kommer naturligvis også til Nidaros-
domen – Norges nationalhelligdom – 
et spektakulært bygningsværk, bygget 
over Olav den Helliges grav. Udvendigt 
er domkirken udsmykket med talrige 
figurer af helgener og bibelske figurer. 
De forskellige stilarter, kirken er byg-
get i – normannisk, romansk og gotisk 
- ses tydeligt både inde og ude. Vi får 

en rundvisning i domkirken af en lokal-
guide. 

Overnatning i Trondheim.

Dag 3 – Mo i Rana (M, A)
Vi tager afsked med Trondheim og 
fortsætter nordpå til Stiklestad. Et af 
Norges mest berømte slag fandt sted 
ved Stiklestad i 1030. Det var her den 
kristne vikingekonge Olaf Haraldson 
faldt sammen med det meste af sin hær 
i kamp mod lokale høvdinge. To af ho-
vedmændene bag slaget var brødrene 
Eirik og Svein Jarl fra byen Steinkjer, 
som vi også kører igennem. 

Vi følger den store sø, Snåsavatnet, kø-
rer langs Namselven og kommer til Mo 
i Rana. Moholmen er byens historiske 
bydel med farvestrålende træhuse og 
smalle gyder. Området dateres tilbage DEN ULTIMATIVE NORDKAPREJSE

• Bus til Nordkap og fly hjem 

• Oplev Lofoten

• Ishavskatedralen i Tromsø

• Samernes højborg Karasjok

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Polarcirkel

Hirtshals

Langesund

Hamar
Lillehammer

Oslo

Ringebu

Trondheim

Stiklestad
Snåsavatnet

Mo i Rana

Tromsø

Svolvær

Bodø

Alta

Nordkap

Hammerfest Honningsvåg 

Billund

En fantastisk rejse til vort dejlige naboland Norge. Høje fjelde, dybe fjorde, smukke dale. Ja, overalt 

finder man en storslået og betagende natur. Tag med på vores store Nordkap-rejse til midnatssolens 

rige på toppen af Europa. Nordkap skal opleves en gang i livet – det forunderlige lys, landskabets 

storhed og den særegne kultur gør et uforglemmeligt indtryk. Nordkap ligger så langt mod nord, 

som man nu kan komme på det europæiske fastland, og stedet var samernes kraftcenter, længe før 

rejsende begyndte at valfarte hertil. 

Ud over det storslåede møde med Nordkap, er rundrejsen i Norge spækket med store naturople-

velser. Du har mulighed for at opleve samernes land, den charmerende by Trondheim med Nidaros 

Domkirken og den idylliske øgruppe Lofoten.

Nordkap Klippen

10 dage 
kun 

kr. 14.995
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 17.06. - 26.06. Billund / Rute N 14.995

 AFGANG BUSRUTE / LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Færge Hirtshals - Langesund på 

udrejsen
• Fly fra Alta til Billund, via Oslo på 

hjemrejsen
• Transferbus fra Billund lufthavn
• 9 x morgenmad og 8 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Entré til Nordkaphallen samt  

certifikat
• Entré og rundvisning i Nidaros  

Katedralen i Trondheim
• Entré og midnatskoncert i  

Ishavskatedralen i Tromsø
• 5 indenrigsfærger i Norge

• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter og bidrag til  

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 3.900
• Årsafbestillingsforsikring kr. 656
• Fast plads i bussen kr. 95

Hoteller på rejsen
På hele rejsen bor vi på gode 3*** ho-
teller. Alle værelser har eget bad/toi-
let. De nævnte hoteller er vejledende 
og en komplet hotelliste med navn og 
adresse fremsendes ca. 8 dage før af-
rejse.

Valuta: Norske kroner

særlig interessant, idet Århusarkitek-
terne Schmidt, Hammer og Lassen har 
været medarkitekt på denne meget 
specielle bygning. Og den danske bil-
ledhugger Peter Brandes har stået for 
den kunstneriske udsmykning. 

Vi overnatter på Scandic Alta.

Dag 10 – Hjemrejse (M)
Vi kører til lufthavnen og flyver tilbage 
til Billund. Herfra er der bus tilbage til 
vores udgangspunkt.

På vej til Nordkap.....

Nidaros Katedralen i Trondheim Lofoten

til 1600-tallet og er bestemt en aften-
tur værd. Det er også her i Mo i Rana, 
at den 10 m høje skulptur “Havman-
nen” står og spejder ud over havet. 

Efter indkvartering på Scandic Meyer-
gården Hotel er der middag på hotel-
let. 

Dag 4 – Polarcirklen (M, A)
Denne dag krydser vi polarcirklen, der 
er markeret med et monument, der 
symboliserer Nordlyset. Vi stopper na-
turligvis og ser Polarcenteret, hvor du 
kan se interessante udstillinger om 
områdets natur og dyreliv. Klimaet her-
oppe bliver nu lidt koldere og naturen 
mere barsk, men det er jo det, der gør 
Norge så spændende og dragende. 

Vi passerer det barske saltfjeld, hvor ju-
goslaviske og russiske krigsfanger byg-
gede jernbanen under Hitlers okkupa-
tion af Norge. 

Der fortsættes til Bodø, hvor vi skal 
overnatte.

Dag 5 + 6 – Lofoten (M, A)
Lofoten er en perlerække af små øer 
forbundet med broer. Maleriske træhu-
se i rødt og gult, tørrede fisk på stativer 
i lange rækker og fjelde med spidse tin-
der. Læg hertil en ubeskrivelig ren luft, 
og scenen er sat til en dag med oplevel-
ser på Lofoten. 

Vi besøger flere af de små “fiskevær”, 
som er benævnelsen for et lille fisker-
leje. Vi ser også Kabelvåg Kirke alias 
Lofot-katedralen. Det er Norges stør-
ste trækirke nord for Trondheim med 
plads til 1.200 personer – så mange ind-
byggere boede der i byen Kabelvåg for 
100 år siden. 

Vi overnatter i Svolvær de næste to 
nætter.

Dag 7 – Ishavskatedralen i Tromsø 
(M, A)
Efter morgenmad tager vi afsked med 
Lofoten, og begiver os videre nordpå 
mod Tromsø. Her ankommer vi sidst på 
eftermiddagen, så der er tid til at ud-
forske ” Nordens Paris”, som Tromsø 
bliver kaldt. Ishavskatedralen er en af 
attraktionerne i Tromsø. Egentlig hed-
der den Tromsdalen Kirke, men den ka-
rakteristiske form leder tankerne hen 
på isbjerge eller gletsjere. Det giganti-
ske glasmaleri på 140 m² i østgavlen er 
specielt imponerende udefra om afte-
nen, når kirken er oplyst. 

Vi skal endvidere opleve en midnats-
koncert i katedralen. Vi overnatter i 
Tromsø, hvor aftensmaden også bliver 
serveret.

Dag 8 – Honningsvåg og Nordkap 
(M)
Vi er i samernes og renernes land, og 

turen følger fjorde og elve gennem 
Finnmarkens subarktiske landskab til 
Magerøy, hvor Nordkap ligger. 

Vi ankommer til byen Honningsvåg el-
ler Skarsvåg. Om aftenen kører vi end-
nu længere nordpå – til det, der for de 
fleste vil være rejsens ultimative højde-
punkt. At stå her på Nordkap-plateauet 
370 m over havet, med udsigt til mid-
natssolen og tænke den tanke, at langt 
derude i horisonten ligger Nordpolen. 

Selve besøgscenteret (Nordkapphallen) 
er bygget ind i selve Nordkappklippen, 
og det er muligt at nyde sceneriet tæt 
på i al slags vejr. 

Er vi heldige stråler midnatssolen, men 
når det gælder vejret, er der heller ikke 
her, på toppen af Europa, nogen ga-
rantier.  

Vi overnatter på Scandic Hotel  
Honningsvåg.

Dag 9 – Nordlyskatedralen i Alta 
(M, A)
Vi forlader Karasjok og kører til Alta. 
Her besøger vi Altas nye vartegn – 
Nordlyskatedralen. Byrådet i Alta øn-
skede ikke blot en ny kirke, men også 
en bygning, der skulle sætte Alta på 
det arkitektoniske verdenskort, og som 
skulle fremhæve byens rolle som et 
sted, hvorfra nordlyset kan iagttages. 
For os danskere er Nordlyskatedralen 
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Dag 1 – Med fly til Alta (A)
Tidlig afgang fra Billund lufthavn, hvor 
vi flyver via Oslo til Alta - helt oppe i 
det nordlige Norge. Her venter vores 
danske bus og rejseleder på os, og vi 
kører direkte til Thom Hotel Alta. Efter 
check-in er der middag på hotellet

Dag 2 – Alta, Helleristninger og 
Nordlyskatedralen - og Nordkap 
(M, A)
Inden vi forlader Alta besøger vi først 
Helleristningerne, som er en rejse til-
bage i tiden. Lige uden for Alta by er 
der fundet en stor koncentration af 
helleristninger, som vidner om, at om-
rådet har været beboet i måske 6.000 
år. Helleristningerne viser scener fra 
hverdagslivet og jagtoplevelser, men 
hvorfor de er gengivet på klipperne, er 
stadig en gåde. 

Herefter besøger vi Altas nye vartegn 
– Nordlyskatedralen. Byrådet i Alta øn-
skede ikke blot en ny kirke, men også 
en bygning der skulle sætte Alta på 

det arkitektoniske verdenskort, og som 
skulle fremhæve byens rolle som et 
sted, hvorfra nordlyset kan iagttages. 
For os danskere er Nordlyskatedralen 
særlig interessant, idet Århusarkitek-
terne Schmidt, Hammer og Lassen har 
været medarkitekt på denne meget 
specielle bygning. Og den danske bil-
ledhugger Peter Brandes har stået for 
den kunstneriske udsmykning.

Efter frokost i Alta kører vi til indkvar-
tering og efter en hvilepause, spiser vi 
aftensmad på vores hotel i Honnings-
våg. Men heroppe i det allernordligste 
Norge går dagen ikke på hæld, og efter 
middagen kører vi det sidste stykke til 
Nordkapspidsen, hvor vi har mulighed 
for at se midnatssolen. At stå her på 
Nordkap-plateauet 370 m over havet, 
med udsigt til midnatssolen og tænke 
den tanke, at langt derude i horisonten 
ligger Nordpolen. 

Selve besøgscenteret (Nordkapphallen) 
er bygget ind i selve Nordkapklippen, 
og det er muligt at nyde sceneriet tæt 

på i al slags vejr. Men når det gælder 
vejret, selv her på toppen af Europa, er 
der ingen, der kan give garantier.

Dag 3 – Samernes højborg  
Karasjok og Saariselka (M, A)
Efter morgenmaden sætter vi kursen 
sydpå mod Karasjok, der er kendt som 
samernes ”hovedstad”. Stort set alle 
byens indbyggere er samer. Vi skal be-
søge Sametinget, der har til huse i en 
bygning, der arkitektonisk er inspireret 
af sameteltet – lavvoen. Sametinget be-
står af samer valgt kun i Norge, og som 
samarbejder med samerne i de øvrige 
nordiske lande. De valgte medlemmer 
af Sametinget mødes 4 gange om året 
og dets opgave er at fremme politiske 
initiativer. Herfra går turen videre til 
Finland, hvor vi krydser grænsen ved 
Karigasniemi. 

Vi kører videre sydpå til Europas største 
sø og et af de smukkeste søområder i 
Finland, Inari-søområdet.  Her stopper 
vi for at nyde dette idylliske sted inden 

DEN POPULÆRE  
NORDKAPREJSE

• Fly til Nordkap og bus hjem 

• Byrundtur i Helsinki

• Ekspert rejseleder

• Oplev Finland

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Når du står på Nordkapklippen kl. 23.59 og betragter midnatssolen, og når du besøger samernes 

hovedstad Karasjok, så forstår du, hvorfor denne rejse står som noget helt særligt hos rigtig mange 

mennesker. Vi glæder os til, at du skal opleve, hvor enestående naturen kan være, og hvor mang-

foldig kulturen er i Skandinavien. Med denne rejse får du en god, solid og dækkende Nordkaprejse, 

hvor vi besøger hele 3 lande – Norge, Sverige og Finland. 

Domkirken i Helsinki

9 dage 
kun 

kr. 10.895
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Der er altid jul i Rovaniemi, Finland
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Vi ankommer tidligt til Stockholm, og 
tager straks på en 3-timers byrundtur 
fortrinsvis i bussen. Gamla Stan oplever 
vi dog til fods, inden vi kører mod Bo-
rensberg. 

Om eftermiddagen skal vi sejle fra Bo-
rensberg til Berg, hvor vi bl.a. oplever 
de imponerende sluser. Indkvartering 
og aftensmad i Linköping.

Dag 9 – Hjemkomst (M)
Efter morgenmad på hotellet kører vi 
det sidste stykke gennem Sverige og 
ankommer til vores udgangspunkt sidst 
på dagen.

vi kører til Ivalo, som under Lapland-
skrigen i 1944-45 blev næsten totalt 
ødelagt af de tyske tropper.

Ved ankomst til Saariselkä kører vi først 
op på en bakkekam og kigger ud over 
hele området. Vi kan på en klar dag se 
helt til Rusland, og vi ser de mange re-
ner og samer, der bor i området i og 
omkring Saariselkä. Efter indkvartering 
byder vi på en samisk middag i hotel-
lets samisk inspirerede restaurant – el-
ler kota, som det hedder på samisk.

Dag 4 – Polarcirklen med Santa 
Claus Village, Arctikum og  
Rovaniemi (M, A)
Efter morgenmaden kører vi til Po-
larcirklen 66,32.35’. På dette magiske 
sted, i ”Santa Claus Village”, kan du 
møde julemanden hver eneste dag året 
rundt – her opleves for en kort stund 
julens glæder, inden vi forlader ”Mid-
natssolens” land. 

Efter frokost kører vi videre til Rova-
niemi, hvor vi skal besøge Arktikum 
museet, som er designet af et dansk 
arkitektfirma, og som blandt andet in-
deholder en 176 meter lang glas kori-
dor. Her præsenteres samernes historie 
på bedste vis, og det er let at lade sig 
rive med og ind i historien af et folk, 
der har klaret sig gennem årtusinder 
i dette barske klima og store vidder. 
Du får et grundigt indblik i samernes 

særprægede livsform, unikke kunst og 
håndværkstraditioner, der er nedarvet 
gennem generationer. 

Herfra kører vi det sidste stykke vej til 
hotellet for indkvartering, middag og 
overnatning på vores hotel i Rovanie-
mi.

Dag 5 – Oulu, Klokkeren i  
Vaskikello og Jyväskylä (M, A)
Efter morgenmaden går turen ned 
igennem Finland, hvor vi er omgivet af 
Finlands smukke søer og skove. I Oulu, 
som ligger ved den nordlige del af den 
Botniske Bugt, holder vi en frokostpau-
se, og der bliver tid til at gå en tur gen-
nem gågaden og til markedspladsen. 
Herefter begiver os til Lassi og Kaisa, 
der har en særpræget lille landevejskro 
med verdens største private samling af 
klokker. Her hører vi om klokkernes hi-
storie, og får kaffe og kage. Vi fortsæt-
ter sydpå mod Jyväskylä til et af Euro-
pas største søområder, en labyrint af 
mere end 100 blå søer og knap 15.000 
grønne øer. 

Efter indkvartering i Jyväskylä er der 
middag på hotellet.

Dag 6 – Byrundtur i Helsinki (M, A)
Efter morgenmad på hotellet kører 
vi det sidste stykke ned til den finske 
hovedstad Helsinki, hvor vi ankom-
mer omkring middagstid. Byrundtur 

forbi Finlandiahuset, koncert- og Kon-
greshuset, Uspenskikatedralen – den 
største ortodokse helligdom i det vest-
lige Europa, Rigsdagen og selvfølgelig 
også besøg i den kendte Tempelkirke, 
sprængt ind i en klippe. Finland var 
en del af det russiske styre fra 1809 til 
1917. Den russiske zar Alexander III el-
skede især det finske søområde og har 
besøgt landet adskillige gange. Der er 
middag på hotellet, hvor vi bor.

Dag 7 – Byrundtur i Turku samt 
Cruise med Silja Line til Stockholm 
(M, A)
Der bliver et par timer på egen hånd 
i centrum af Helsinki, evt. til shopping 
eller cafe besøg – rejselederen står na-
turligvis klar med tips og gode råd. Om-
kring middagstid sætter vi kursen mod 
Turku, (også kendt som Åbo). Her er 
vi fremme midt på eftermiddagen, og 
skal naturligvis på en byrundtur i Åbo, 
Finlands ældste by, med stop ved slot-
tet, domkirken og torvet. 

Om aftenen går vi ombord på færgen 
fra Silja Line, som skal bringe os til 
Stockholm. Ombord har vi inkluderet 
aftenbuffet inkl. vin/øl/vand ad libitum 
til maden.

Dag 8 – Sejlads med Royal  
Stockholm Cruise Line (M, A)
Vi nyder morgenbuffet ombord mens 
den svenske skærgård passerer forbi. 

Gamla Stan i Stockholm

Midnatsol Samer telte Cruise med Silja Line

 26.06. - 04.07. Billund 10.895

 AFGANG  LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Fly fra Billund til Alta via Oslo
• Silja Line færge fra Turku – Stock-

holm med indvendig kahyt
• Sejlads med Royal Stockholm Cruise 

Line fra Borensberg til Berg
• 8 x morgenmad samt 8 x aftensmad
• Al transport og udflugter ifølge 

program (ekskl. entréer)
• Entré til Nordkaphallen + certifikat
• Entré Santa Claus Village og  

Polarcirkel diplom
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter og bidrag til  

Rejsegarantifonden
• Gratis parkering i Billund Lufthavn

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 2.500
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 656
• Udvendig kahyt enkelt kr. 950
• Udvendig kahyt dobbelt kr. 250
• Fast plads i bussen kr. 95

Hoteller på rejsen
På hele rejsen i Sverige, Finland og 
Norge bor vi på gode 3*** hoteller. 
Alle værelser har eget bad/toilet. 

En komplet hotelliste med navn og 
adresse fremsendes ca. 8 dage før af-
rejse.

Valuta: Norske kroner, Svenske 
kroner samt Euro



9 0 w w w . a n s r e j s e r . d k 9 1T l f .  7 0  2 6  0 0  4 9

 25.06. - 05.07. Se www 11.495

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Færge Frederikshavn – Göteborg t/r
• 10 x morgenmad og 8 x aftensmad
• 1 x aftensmad i Nordkaphallen
• 1 x lappisk aftensmad i Kota
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Entré til Nordkaphallen
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Valuta: Norske kroner, Svenske kro-
ner samt Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 3.050
• Årsafbestillingsforsikring kr. 656

Hoteller på rejsen
På hele rejsen i Sverige, Finland og 
Norge bor vi på gode 3*** hoteller. 
Alle værelser har eget bad/toilet. 

En komplet hotelliste med navn og 
adresse fremsendes ca. 8 dage før af-
rejse.

Bemærk at turen arrangeres i samar-
bejde med Hanstholm Rejser

at deltage i en rundtur på Magerøya  
med besøg på et kunstneratelier i Ka-
moyvær. Turen gennemføres med min. 
20 deltagere. Pris: 100 kr. De 2 overnat-
ninger på øen giver 2 chancer for at se 
midnatssolen. Igen denne aften kan vi 
tage ud på Nordkapklippen. Turen gen-
nemføres med min. 20 deltagere. Pris: 
80 kr.

Dag 7 – Norges vestkyst (M, A)
Vi kører tilbage til fastlandet, og nu 
følger en smuk tur ned langs den nor-
ske vestkyst. Vi kommer over Skaidi til 
Alta, der er handelscentrum for lap-
perne. Her findes desuden et af ver-
dens største helleristningsfelter, som 
der gøres pause ved (entré). Vi passerer 
nogle af samernes sommerbopladser 
og overnatter i Sørkjosen. Dagsetape 
ca. 380 km.

Dag 8 – Narvik og marmorbyen 
Fauske (M, A)
Vi kører nu sydpå langs Lyngenfjord, 
holder pause ved Målselvfossen, og 
fortsætter til Narvik, en af Nordnorges 
smukkest beliggende byer. Vi holder 
pause ved krigskirkegården og kører 
videre langs fjord, fjeld og skærgård 
og sejler fra Skarberget til Bognes, som 
er en af de mest betagende stræknin-
ger på Nordkalotten, Sørfaldvejen. Vi 
fortsætter til marmorbyen Fauske hvor 
vi tilbringer natten. Dagsetape 535 km.

Dag 1 – Afrejse og ankomst til 
Karlstad (A)
Vores rejse til Nordkap starter med 
tidlig busafgang mod Frederikshavn, 
hvorfra vi sejler til Göteborg. Herfra 
går turen op gennem Sverige. Vi fort-
sætter mod nord og forbi den store sø 
Vänern - og når op til Karlstad, hvor vi 
overnatter. Dagsetape (fra Göteborg) 
ca. 265 km.

Dag 2 – Botniske Bugt (M, A)
Efter morgenmaden fortsætter turen 
nordpå mod den Botniske Bugt. Vi kø-
rer til Nusnæs, hvor vi gør ophold ved 
det værksted, hvor de populære Dalar-
heste fremstilles, og hvor der også er 
en butik. Herefter til Sundsvall, hvor vi 
overnatter. Dagsetape ca. 535 km.

Dag 3 – Umeå, Luleå og Haparanda 
(M, A)
Næste dag følger vi den Botniske Bugt 
og passerer Örnskjölsvik, Umeå og ser 
den interessante kirkeby ved Luleå. 
Sidst på eftermiddagen når vi til Hapa-
randa, grænsebyen til Finland, hvor vi 
overnatter. Dagsetape ca. 650 km.

Dag 4 – Julemandens by, Rovaniemi 
(M, A)
Grænsen til Finland passeres og vi kører 
til Rovaniemi, samernes hovedstad. Vi 
gør holdt nord for byen ved Polarcirk-
len på det sted, hvor finnerne mener 
julemanden kommer fra. Vi fortsætter 
nordpå ad Ishavsvejen til guldvasker-
byen Tankavaara med det spændende 
guldvaskermuseum. Efter indkvarte-
ring i Saariselkä venter en anderledes 
aften. Vi kører til Ivalo, der ligger ved 
Inarisøen, samernes hellige sø. Midda-
gen indtages på samisk manér rundt 
om åben ild i en traditionel lapisk Kota. 
Vi får en rundvisning på Husky farmen, 
hvor en guide vil fortælle om Husky 
hundenes liv samt hundeslædesafari. 
Dagsetape ca. 385 km.

Dag 5 – Samernes hovedstad  
Karasjok samt Nordkap (M, A)
Vi kører langs sydspidsen ad den 40 km 
brede Inarisø til Inari med samermuseet 
Siida. Ved Tanofloden passerer vi den 
finsk/norske grænse og holder pause 
i Karasjok, samernes hovedstad i det 
norske Lapland. Turen går videre over 
Lakselv og fortsætter langs Porsanger 
Fjord indtil vi når Kåfjord. Her skal vi 
via tunnelen fra fastlandet og til Ma-
gerøya til rejsens mål Nordkap, hvor 
vi har 2 overnatninger. Først på afte-
nen tager vi af sted mod rejsens høj-
depunkt, Nordkapklippen, der hæver 
sig over 300 m over Ishavets overflade. 
Dagsetape ca. 415 km.

Dag 6 – Magerøya  (M, A)
I dag har vi dagen til fri disposition. Vi 
kan sove lidt længere og nyde, at kuf-
ferten ikke skal pakkes. Der er mulig-
hed for at besøge Honningsvåg Mu-
seum, som ligger lige bag vores hotel 
eller måske kunne det være sjovt at 
besøge den alternative isbar Artico. Alt 
er lavet af is fra søerne i Lapland - både 
baren, vægge, stole og borde. Der vil 
være mulighed, mod ekstra betaling, 

Denne storslåede busrejse til Nordkap, midnatssolens land, starter med en fantastisk tur op gennem 

Sverige og Finland til Laplands skønneste og mest øde egne til rejsens højdepunkt Nordkap. Rund-

rejsen går ned gennem Norge, hvor du oplever storslået natur med høje fjelde og dybe fjorde. 

• Julemandens by, Rovaniemi

• 2 overnatninger på Nordkap

• Inklusiv halvpension 

• Stavkirken i Ringebu

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

11 dage 
kun 

kr. 11.495

Stavkirken i Ringebu
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Dag 9 – Polarcirklen (M, A)
Vi forlader vores hotel, og snart passe-
rer vi igen Polarcirklen og gør ophold 
ved Polarcirkelcentret med souvenirbu-
tik. Vi kører videre og passerer malm-
byen Mo i Rana og kører nu langs den 
smukke skærgårdskyst gennem Nam-
dalen og Steinkjer, hvor vi skal over-
natte. Dagsetape ca. 500 km.

Dag 10 – Trondheim og stavkirken 
i Ringebu (M, A)
Turen går sydpå langs fjorden til Trond-
heim, hvor vi bl.a. ser den imponeren-
de Nidaros Dom, Skandinaviens største 

middelalderlige bygningsværk. Turen 
fortsætter over det barske Dovrefjeld. 
Vi kører gennem den smukke Gud-
brandsdal videre langs Mjøsa, Norges 
største indsø og til Lillehammer, hvor vi 
skal overnatte. Undervejs gøres holdt 
ved Stavkirken i Ringebu. 525 km.

Dag 11 – Hjemkomst (M)
Vi fortsætter sydpå, passerer Oslo og 
Svinesund, hvor vi krydser grænsen 
til Sverige. Videre forbi Uddevalla til 
Göteborg, hvorfra vi sejler til Frederiks-
havn.
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Moland i den nordlige del af Fyrresvann 
-  en af Norges smukkeste søer med en 
helt speciel blå farve. Vi hører fra en 
lokalbeboer om, hvordan livet leves og 
der bliver tid på egen hånd - måske til 
at gøre lidt indkøb.

Ældre danskere kan vist nok huske, 
at Norge under den tyske besættelse 
havde sin egen landsforræder, nemlig 
Vidkun Quisling, der blev en fremtræ-
dende nazi-leder i vort broderland. 
Han blev født i Fyresdal præstegård.

Efter besøget i Fyresdal kører vi langs 
Fyrresvann til Treungen og fortsætter 
mod nord til Vrådal langs Nissersøen. 
Dagen slutter med en sejltur med det 
over hundrede år gamle veteranskib 
”M/S” Fram.

Dag 4 – Vrangfoss og Ulefoss (M)
Vi tager afsked med det gode hotel 
og med Vrådal. Vi følger ”slusevejen” 
langs Telemark-kanalen, som i tidligere 
tider var en vigtig kommunikationsvej 
for trafikken mellem Skien og Dalen. Vi 
skal se på nogle meget berømte sluser i 
Vrangfoss. Sluseanlægget er det største 
i Telemark-kanalen med en løftehøjde 
på 23 meter fordelt på fem slusekamre.

Bussen fortsætter til den kønne by 
Ulefoss og fortsætter gennem Skien 
til Langesund, hvorfra vi skal sejle med 
Fjord Line tilbage til Hirtshals. Fyldt af 
mange fine oplevelser.

Dag 1 – Ankomst (A)
Med bus fra Danmark tidligt på dagen 
og færgeoverfart med Fjord Line fra 
Hirtshals til Langesund op langs den 
norske skærgårdskyst med fascineren-
de byer som Lillesand, Arendal, Tvede-
strand, Risør og Kragerø. Herfra drejer 
vi ind i landet og kører via Drangedal 
til Vrådal, en hyggelig lille by, der put-
ter sig ved bredden af Nisser, Telemarks 
største sø. Efter indkvartering mødes vi 
til middag på hotellet.

Dag 2 – Åmdals Verk, Eidsborg 
Stavkirke og Rjukan (M, A)
Vi skal på heldagstur efter tidlig mor-
genmad. Efter en smuk køretur langs 

Vråvatn ankommer vi til Åmdals Verk 
med malmminer. I år 1540 sendte Kong 
Christian den Tredje af Danmark og 
Norge tyske bjergarbejdere til Tele-
mark for at starte minedrift. Udflugten 
fortsætter ned til den lille hyggelige by 
Dalen, der er endestation for færge-
sejladsen på Telemark-kanalen. Lands-
byen er kendt for eventyrhotellet Da-
len Hotel - en stor træbygning opført 
i overdådig romantisk dragestil. Fra 
Dalen fortsætter turen videre til Eids-
borg Stavkirke, en lille og særpræget 
stavkirke fra 1200-tallet. 

Derefter sætter vi kurs på en sand pa-
noramatur til Rjukan og Gaustablikk. 
Vi kørter gennem adskillige landbrugs- 
og skovbygder i naturskønne områder. 
Ved Rauland når vi op på højfjeldet 
mellem 1300 og 1700 meter over ha-
vet. Nedkørslen til Rjukan går ad sno-
ede veje med flot udsigt over dalen og 
byen.

Første stop i Rjukan er Vemork Kraft-
værk. Rjukanfossen var grundlaget for 
anlæggelsen i 1911 af verdens største 
kraftværk Vemork. Det leverede strøm 

til salpeterfabrikker og en hydrogenfa-
brik. Under 2. Verdenskrig blev Vemork 
de allieredes krigsmål, fordi den tyske 
atomforskning skulle rammes ved at 
stoppe produktionen af tungtvand på 
værket. Der bliver en pause i Rjukan by, 
så deltagerne kan nyde en frokost. Næ-
ste programpunkt er Sydnorges højeste 
punkt, Gaustatoppen ved siden af det 
kendte skisportssted Gaustafjeldet.

Gaustatoppen er det højeste punkt på 
en syv kilometer lang bjergryg. Med 
sine 1883 meter kan man i klart vejr se 
en sjettedel af landets samlede areal. 
Bussen kører langs Tinnsjø mod Vrådal, 
hvortil vi ankommer ved aftenstid.

Dag 3 – Fyresdal og Nissersøen  
(M, A)
Det er sjældent at danske turister kom-
mer ud i de små bygder for at opleve, 
hvordan lokalbefolkningen lever. Der-
for tager vi en halvdagstur til Fyres-
dal – kendt for sine mange fund fra 
vikingetiden. Kommunen med godt 
130 indbyggere lever af jordbrug, skov-
brug, handel, turisme og kraftproduk-
tion. Dens administrative center ligger i 

Norske Telemark er et eventyr af muligheder. Med sit gode klima, sin afvekslende og storslåede 

natur, sin rige kulturarv og mange aktiviteter har dette område i Sydnorge været et ferieparadis 

for alle aldre i mere end 100 år. På fire dage får vi et fortrinligt indblik i, hvad der gemmer sig bag 

fjeldene.

OPLEVELSER I SYDNORGE

• Dansk ekspert rejseleder 

• Sejltur med M/S Fram 

• Oplev Gaustatopppen 

• Meget skarp pris 

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

 22.08. - 25.08. Rute N 3.695

 03.06. - 06.06. Rute N 3.695

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Færge Hirtshals – Langesund t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 3 x morgenmad og 3 x aftensmad
• Sejltur M/S Fram
• Al transport og udflugter ifølge 

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Valuta: Norske kroner 

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 650
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

Quality Straand Hotel og  
Resort 3***
Hotellet er beliggende med udsigt 
over søen, fjeldene og skovområder-
ne. På hotellet finder man swimming-
pool, motionsrum, pejsestue, lækre 
opholdsrum, barer og restauranter.   
Se mere på www.straand.no.

4 dage 
kun  

kr. 3.695 Nissedal

Vrådal

Rjukan

Langesund

Fyresdal
Nisser-
søen

Gaustatoppen

Quality Straand Hotel og Resort 3***

 26.08. - 29.08. Rute N  3.695
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 19.08. -24.08. Rute N 5.695

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Færge Hirtshals – Langesund og 

Oslo - Frederikshavn
• Ophold i delt dobbeltværelse
• Indv. kahyt på Oslo -  Frederikshavn
• 5 x morgenmad og 5 x aftensmad
• Transport og udflugter i følge  

program (ekskl. entreer)
•  Buffet på Stena Line inkl. drikke-

vare
•  Rundvisning på Voergaard Slot
•  Æggekage på Hvidsten Kro
• Dansk rejseleder

• Skatter, afgifter samt bidrag til 
Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse/kahyt kr. 1.200
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

Quality Straand Hotel og Resort 
3***
Hotellet er beliggende med udsigt 
over søen, fjeldene og skovområder-
ne. På hotellet finder man swimming-
pool, motionsrum, pejsestue, lækre 
opholdsrum, barer og restauranter. Se 
mere på hotellets egen hjemmeside: 
www.straand.no

vikingetiden. Kommunen med godt 
130 indbyggere lever af jordbrug, skov-
brug, handel, turisme og kraftproduk-
tion. Dens administrative center ligger 
i Moland i den nordlige del af Fyr-
resvann – en af Norges smukkeste søer 
med en helt speciel blå farve. Vi hører 
fra en lokalbeboer om, hvordan livet 
leves og der bliver tid på egen hånd - 
måske til at gøre lidt indkøb.

Efter besøget i Fyresdal kører vi langs 
Fyrresvann til Treungen og fortsætter 
mod nord til Vrådal langs Nisser-søen. 
Middag på hotellet er inkluderet.

Dag 4 – Vrangfoss og Ulefoss  
(M, A)
Vi følger ”slusevejen” langs Telemark-
kanalen, som i tidligere tider var en 
vigtig kommunikationsvej for trafikken 
mellem Skien og Dalen. Vi skal se på 
nogle meget berømte sluser i Vrang-
foss. Sluseanlægget er det største i 
Telemark-kanalen med en løftehøjde 
på 23 meter fordelt på fem slusekamre.

Hjemme på hotellet kan man nyde en 
tur ned i hotellets sommerpark og må-
ske få en tur med det over hundrede år 
gamle veteranskib ”M/S Fram”. I Vrådal 
findes der desuden også en 8-personers 
skilift, en af de få i hele verden – den 
kører naturligvis også i sommermåne-
derne. Vi mødes om aftenen til middag 
på hotellet. 

Dag 5 – Oslo og hjemrejse (M, A)
Efter morgenmad tager vi afsked med 
Vrådal og begiver os mod den norske 
hovedstad  Oslo. Vi gør et lille stop ved 
den berømte skihopbakke Holmenkol-
len. Vi kører en lille rundtur i Oslo in-
den vi gør holdt ved Operahuset, her 
får vi tid på egen hånd. Derefter kører 
vi med bussen til Bygdøy, hvor der igen 
er tid på egen hånd. 

På Bygdøy kan du vælge mellem flere 
oplevelser, Vikingeskibshuset, der tager 
os med tilbage til vikingetiden. Kon-tiki 
museet, der fortæller om Thor Heyer-

dahl og hans spændende ekspeditioner 
eller Gol Stavkirke der er en stavkirke 
fra Gol kommune i Buskerud, som nu 
står på Norsk Folkemuseum i Bygdøy.  
Først på aftenen går vi ombord på 
Stena Line som sejler fra Oslo kl. 19:30 
og med ankomst i Frederikshavn næste 
morgen.

Dag 6 – Hjemkomst (M, F)
Vi ankommer om morgenen til Frede-
rikshavn. Hvorefter vi gør et stop ved 
Voergaard Slot og slutter rejsen af med 
æggekage på Hvidsten Kro.

Dag 1 – Afrejse (A)
Med bus fra Danmark tidligt på dagen 
og færgeoverfart kl. 09:00 med Fjord 
Line fra Hirtshals til Langesund og op 
langs den norske skærgårdskyst med 
fascinerende byer som Risør og Kra-
gerø. 

Herfra drejer vi ind i landet og kører via 
Drangedal til Vrådal, en hyggelig lille 
by, der putter sig ved bredden af Nisser, 
Telemarkens største sø. 

Efter indkvartering mødes vi til middag 
på hotellet.

Dag 2 – Åmdals Verk, Eidsborg 
Stavkirke og Rjukan (M, A)
Vi skal på heldagstur efter tidlig mor-
genmad. Efter en smuk køretur langs 
Vråvatn ankommer vi til Åmdals Verk 
med malmminer. I år 1540 sendte Kong 
Christian den 3. tyske bjergarbejdere til 
Telemarken for at starte minedrift. Ud-
flugten fortsætter ned til den lille hyg-
gelige by Dalen, der er endestation for 
færgesejladsen på Telemark-kanalen. 
Fra Dalen fortsætter turen videre til 
Eidsborg Stavkirke, en lille og særpræ-
get stavkirke fra 1200-tallet. Derefter 
sætter vi kurs på en sand panorama-
tur til Rjukan og Gaustablikk. Vi kører 
gennem adskillige landbrugs- og skov-
bygder i naturskønne områder. Ved 
Rauland når vi op på højfjeldet mellem 
1300 og 1700 meter over havet.

Nedkørslen til Rjukan går ad snoede 
veje med flot udsigt over dalen og 
byen. Første stop i Rjukan er Vemork 
Kraftværk. Rjukanfossen var grundla-
get for anlæggelsen i 1911 af verdens 

største kraftværk Vemork. Det leve-
rede strøm til salpeterfabrikker og en 
hydrogenfabrik. Under 2. Verdenskrig 
blev Vemork de allieredes krigsmål, 
fordi den tyske atomforskning skulle 
rammes ved at stoppe produktionen af 
tungtvand på værket. 

Næste programpunkt er Sydnorges hø-
jeste punkt, Gaustatoppen ved siden af 
det kendte skisportssted Gaustafjeldet. 
Gaustatoppen er det højeste punkt på 
en syv kilometer lang bjergryg. Med 
sine 1883 meter kan man i klart vejr se 
en sjettedel af landets samlede areal. 
Bussen kører langs Tinnsjø mod Vrådal, 
hvortil vi ankommer ved aftenstid og 
vores aftensmad.

Dag 3 – Fyresdal og Nissersøen  
(M, A)
Det er sjældent at danske turister kom-
mer ud i de små bygder for at opleve, 
hvordan lokalbefolkningen lever. Der-
for tager vi en halvdagstur til Fyres-
dal – kendt for sine mange fund fra 

Den Norske Telemark er et eventyr af muligheder. Med sit gode klima, sin afvekslende og storslåede 

natur, sin rige kulturarv og mange aktiviteter har dette område i Sydnorge været et ferieparadis for 

alle aldre i mere end 100 år. På seks dage får vi et fortrinligt indblik i, hvad der gemmer sig bag fjel-

dene. Mange drømmer om at komme til Norge, og her har vi sammensat en spændende rejse med 

meget inkluderet - til en rigtig skarp pris. Som noget nyt i år har vi inkluderet 2 ekstra dage med en 

smuk og spændende byrundtur i Oslo.

NORGE - FJORD & FJELD

• Fantastisk panoramatur

• Skønt hotel i Vrådal

• Spændende rundtur i Oslo

• Unik rejse - kun hos Ans Rejser

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Oslo Rådhus6 dage 
kun  

kr. 5.695

Nissedal

Vrådal

Rjukan

Oslo

Langesund

Fyresdal
Nisser-
søen

Gaustatoppen
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DANMARK
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 09.08. - 13.08. Rute B 4.295

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad samt 4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Lokalguide på Bornholm
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 985
• Afbestillingsforsikring fra kr. 261
• Fast plads i bussen kr. 95
• Udflugt til Christiansø (dag 4)  

kr. 295

Hotel Balka Strand 3***
Det fredfyldte hotel ligger ca. 2 km 
fra Nexø og 100 m fra Balka strand - 
i grønne omgivelser og med en dejlig 
udendørs swimmingpool (åbent i høj-
sæsonen). Ingen trapper eller eleva-
tor, det hele er i ét plan. Alle værelser 
har bad/toilet, køleskab og satellit-tv 
samt egen terrasse med havemøbler. 
Restauranten serverer danske og in-
ternationale retter. 

Hver dag dejlig morgenbuffet, og om 
aftenen 3 retter med et glas vin/øl in-
kluderet. 

Se mere på www.hotelbalkastrand.dk

ste kirke fra omkring 1100. Herefter 
går turen videre til stranden, Dueodde, 
ved sydspidsen. Den er en af Europas 
bedste og mest finkornede strande. Et 
besøg i Svaneke, Danmarks smukkeste 
købstad, er næste besøg for i dag og et 
af højdepunkterne. Byen fik tildelt den 
europæiske guldmedalje i 1975 for by-
bevaring, og borgerne gør meget ud af 
at beholde denne position ved at sikre 
restaurering. 

Udflugten fortsætter til Rønne, som er 
øens ”hovedstad” med næsten 14.000 
indbyggere. Her bliver der tid på egen 
hånd inden vi returnerer til vores hotel. 

Dag 4 – Udflugt til Christiansø  
eller tid på egen hånd (M, A)
Turen til Danmarks østligste øgruppe 
starter med en smuk sejltur fra Gud-
hjem til Christiansø. Vi ser søfæst-
ningen, som Chr. d. 5. omdannede 
klippeøen til i 1684. Og vi ser Christi-
ansfyr, Danmarks første blinkfyr, som 
er indbygget i fæstningens store tårn. 
I begyndelsen af 1900 tallet opholdt 
mange malere sig på de to store øer, 
Christiansø og Frederiksø, deriblandt 
malerne Karl Isakson og Edvard Weie. 

I dag er der en ny, interessant og ander-
ledes beskæftigelse på øen; fra 1976 er 
der sket en registrering og ringmærk-
ning af fugle. 291 forskellige arter, de 
fleste er rastende trækfugle, mens 43 

Dag 1 – Ankomst (A)
Turen til den smukke klippeø starter 
i Jylland om morgenen, hvor vi kører 
mod København. Derfra via Øresunds-
forbindelsen til Ystad, hvor vi stikker til 
søs med hurtigfærgen til Rønne. 

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til 
Hotel Balka Strand. 

Dag 2 – Nordøen (M, A)
Turen i dag begynder på Nordøen, og 
vi besøger først Helligdomsklipperne. 
Dette spændende stykke natur er frem-
kommet under istiden, hvor det meste 
af kysten lå gemt under havoverfladen. 

Da isen forsvandt, hævede øen sig og 
klipperne ligger nu ca. 20 meter over 
havet. 

Dernæst tager vi til Tegn, Bornholms 
næststørste fiskerihavn, kun overgået 
af Nexø. Fra Tegn til Gudhjem, en char-
merende by med silderøgerier og et 
dejligt havnemiljø. Byen har to hyg-
gelige miljøer. Her trives kunstnere og 
kunsthåndværkere sammen med de 
lokale fiskere. Udstillinger af lokale 
kunstneres værker vises på museerne, 
og i caféerne er det lokale smørrebrød, 
”Sol over Gudhjem”, på menuen. 

Vi kører nu til de gamle stenbrud ved 
Ringebakkerne og Opalsøen. Hammers-
hus Borgruin, som er den største af sin 
art i hele Nordeuropa, snydes I natur-
ligvis heller ikke for. Derfra går turen 
igennem Slotslyngen, et kuperet klippe 
og skovområde langs Bornholms nord-
vestlige kyststrækning, til det lille fi-
skerleje Vang. Stenbrydning har haft 
en stor erhvervsmæssig betydning her i 
næsten 100 år og stoppede først i 1974. 

Vi er tilbage på Hotel Balka Strand sidst 
på eftermiddagen. 

Dag 3 – Rønne, Rytterknægten og 
Østerlars Rundkirke (M, A)
I dag skal vi udforske midt- og sydøen. 
Vi kører direkte til den kendte Østerlars 
Rundkirke, den største af Bornholms 
fire rundkirker. Den stammer fra 1150 
og rummer en spændende historie. In-
denfor ses middelalderlige kalkmaleri-
er med motiver fra ”Jesu fødsel og liv” 
og fra ”Dommedag”. 

Efter dette interessante besøg skal vi 
ud i den smukke natur ved Almindin-
gen, Danmarks femtestørste skov. Et 
paradis for naturelskere og vandrere. 
Her kan alle være med. Vi ser også Ryt-
terknægten og Kongemindet, der blev 
opført i 1856 til ære for Frederik d. 7. 
og Grevinde Danner, der besøgte Born-
holm få år forinden. 

Næste besøg er Aakirkeby, øens tredje 
største by. Navnet kommer fra Aa-kir-
ke, som er navnet på Bornholms æld-

Oplev hele Danmarks ferieø, Bornholm med Dueodde strand, Krøllebølle, bornholmske sild, Chri-

stiansø og Frederiksø. Ferie på Bornholm har en særlig stemning. Vi arrangerer hele din ferie på 

Bornholm. Du får set det, du skal se, og har samtidig en dejlig afslappende ferie i Bornholms skønne 

atmosfære. Bornholm er en ø spækket med oplevelser og seværdigheder, og fordelt på alle dage, får 

vi mulighed for at komme stort set overalt på øen.

SOLSKINSØEN BORNHOLM

• Ophold på Hotel Balka Strand

• Mange udflugter inkluderet

• Meget vidende lokalguide

• Meget skarp pris

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 4.295

Hasle

Sandvig

Allinge

Gudhjem

Svaneke

Åkirkeby

Nexø
Rønne

Christiansø

Gudhjem havn

arter yngler på øerne. Vi går på op-
dagelse på denne naturligt smukke ø 
(turen er ikke mulig i tilfælde af dårligt 
vejr). 

Bemærk turen til Christiansø er tilkøb, 
og bestilles og betales hjemmefra, pris 
kr. 295 (v. min. 20 deltagere).

Denne dag er det også muligt at tage 
på andre udflugter efter eget valg og 
på egen hånd, hvis dette ønskes. 

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmaden pakker vi bussen 
og kører mod Jylland, samme rute som 
på udturen. 
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CIRKUSREVYEN 2019

Kanalrundfart er inklusiv

2 dage 
kun  

kr. 1.895

Dragør

Dag 1 – Restaurant Bakkens Perle 
og Cirkusrevyen (F, A)
Undervejs mod Sjælland til vores hotel 
serveres en let frokost, bestående af en 
lækker sandwich og kaffe. Vi ankom-
mer midt på eftermiddagen. 

Efter indlogering på værelserne, kører 
vi på Bakken, hvor vi har et par timer på 
egen hånd, inden vi mødes på Restau-
rant Bakkens Perle til Bakkens største 
”Tag selv bord”. Herefter sætter vi os 
godt til rette, til turens absolutte høj-
depunkt – nemlig ”Cirkusrevyen 2019”. 

Umiddelbart efter forestillingen retur-
nerer vi til vores 4****hotel.

Dag 2 – Nyhavn, kanalrundfart og 
Dragør (M)
Efter morgenmaden kører vi ind til Ny-
havn, og her har vi inkluderet en kanal-
rundfart i rejsens pris, billet hertil bliver 
udleveret i bussen, og man kan således 
opleve København fra søsiden, når det 
passer bedst.

Der bliver også lidt tid på egen hånd 
i Nyhavn, inden vi sætter kursen mod 
Dragør ved frokosttid.  Dragør har en 
del bevaringsværdige huse, stokroser-
ne blomstrer lystigt i de mange små, 
krogede gader. Især havnen er spæn-
dende, her er en masse fredede bygnin-
ger. Der vil være lidt tid på egen hånd i 
Dragør. Midt på eftermiddagen sætter 
vi atter kursen mod det jyske - mange 
indtryk rigere - og er tilbage ved vores 
udgangspunkt først på aftenen.

Årets skuespillere
Skuespillerholdet for sæson 2019 i  
Danmarks største revy er:

Ulf Pilgaard
Lisbet Dahl
Henrik Lykkegaard
Lise Baastrup
Karsten Jansfort
 
Der er tale om fire veloplagte og vel-
kendte ansigter samt et nyt, frisk pust 
- nemlig Karsten Jansfort.

Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken er Danmarks største revy og byder altid på sjov og politisk satire. 

Ans Rejser gentager årligt med succes vores hyggelige ture til Cirkusrevyen. På vores populære ture 

til Cirkusrevyen og København er der også mulighed for, på egen hånd at fordybe sig lidt mere i 

vores historiske hovedstad.   

Bemærk desuden at vi har inkluderet både middag på Restaurant Bakkens Perle samt en kanalrund-

fart – en skarp pris med meget inkluderet.

• Middag på Bakkens Perle

• Kanalrundfart inkluderet

• Meget indhold til en skarp pris

• Vi bor på 4**** hotel

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Skønne Nyhavn

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 1 x morgenmad, 1 x let frokost samt 

1 x aftensmad på Bakken
• Transport og udflugter iflg. program
• Gode billetter til Cirkusrevyen  

(kategori B)
• Kanalrundfart
• Alle skatter, afgifter samt bidrag

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 300
• Fast plads i bussen kr. 95
• Afbestillingsforsikring fra kr. 109

 
Hotel Lautruppark 4****
Hotel Lautruppark er et 4-stjernet full-
service hotel beliggende kun 20 minut-
ter fra Københavns centrum.

De store, komfortable værelser er holdt 
i varme naturfarver og møbleret med 
kvalitets træ- og lædermøbler. Samt-
lige værelser har faciliteter som eget 
bad / toilet, minibar med drikke og 
snacks, 26" tv og gratis ubegrænset in-
ternetadgang.

Gæsterne kan spille pool, dart eller 
bordtennis i spillelokalet - og terrassen 
er et dejligt sted at slappe af. 

Se mere på www.lautruppark.dk.

Amalienborg

 31.05. - 01.06. Rute C 1.895

 14.06. - 15.06. Rute C 1.895

 28.06. - 29.06. Rute C 1.895

 12.07. - 13.07. Rute C 1.895

 01.08. - 02.08. Rute C 1.895

 07.08. - 08.08. Rute C 1.895

 09.08. - 10.08. Rute C 1.895

 23.08. - 24.08. Rute C 1.895

 AFGANG BUSRUTE  PRIS PR. PERSON

 07.06. - 08.06. Rute C 1.895

 21.06. - 22.06. Rute C 1.895

 05.07. - 06.07. Rute C 1.895

 26.07. - 27.07. Rute C 1.895

 02.08. - 03.08. Rute C 1.895

 08.08. - 09.08. Rute C 1.895

 16.08. - 17.08. Rute C 1.895
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 19.08. - 22.08. Rute S 3.795

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 3 x morgenmad, 1 x let frokost 

samt 3 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program
• Entré til Knuthenlund
• Entré og rundvisning på Gavnø Slot
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 650

• Afbestillingsforsikring fra kr. 218
• Fast plads i bussen kr. 95

Hotel Maribo Søpark 3***
Hotellet er centralt beliggende i Ma-
ribo med skøn udsigt over Maribo sø-
erne. Dejlige værelser med bad/toilet, 
tv, telefon og gratis internet. Hyggelig 
terrasse og pejsestue. Der er elevator 
på hotellet og alle værelser har bad/
toilet. 

Se mere på www.millinghotels.dk

ved sennepsmøllen og den lille otte-
kantede kirke. 

Efter en kort pause fortsætter turen til 
Liselund, det yndefulde lystslot, som i 
1770 blev erhvervet af familien Bosc 
de la Calmette. Vi spadserer en tur i 
parken, inden turen går til Møns Klint, 
hvor der bliver ophold ved de karakte-
ristiske hvide klinter. Efter ophold ved 
Møns Klint går turen til Fanefjord kir-
ke. Man taber næsten pusten, når man 
træder ind i kirken og ser den fornøje-
lige bibelske graffiti. Herfra over Bogø 
og den nye Farøbro. 

Tilbage til hotellet efter en oplevelses-
rig dag. Middag på hotellet. 

Dag 4 – Gavnø Slot og hjemkomst 
(M, F)
Efter morgenmaden tager vi afsked 
med vort dejlige hotel, men der venter 
stadig nogle oplevelser, inden vi sidst 
på eftermiddagen er hjemme igen. Vi 
kører til Sydsjælland, hvor vi ser Udby 
Kirke i Grundtvigs fødeby, og videre til 
Gavnø Slot, hvor vi får en rundvisning. 
Vi hører om slottet, slægterne og ser 
den smukke slotspark. 

Efter besøget fortsætter vi til Korsør 
og kører over Storebælt tilbage til vo-
res udgangspunkt. Undervejs nydes en 
sandwich.

Udsigt til Møn

Dag 1 – Maribo Domkirke (A)
Turen går til Fyn, forbi Odense, H.C. 
Andersens fødeby, over Svendborg og 
videre til det naturskønne Tåsinge, der 
ikke uden grund kaldes ”Danmarks 
Have”. Undervejs nydes morgenmaden 
i bussen. 

Vi fortsætter til Spodsbjerg, hvorfra vi 
sejler til Tårs på Lolland. En dejlig sejl-
tur på knap 1 time. 

Fra Tårs kører vi ad smukke veje til 

Maribo, hvor vi besøger den gotiske 
Maribo Domkirke. Her ligger Leonora 
Christine begravet. Der er aftensmad 
på hotellet.

Dag 2 – Lolland rundt (M, A)
I dag skal vi rundt på Lolland, Danmarks 
4. største ø, også kendt som ”pandeka-
geøen” på grund at det flade terræn. 
Lolland oplevede omkring år 1900 et 
stort økonomisk opsving i forbindelse 
med opstart af dyrkning af sukkerroer, 
der den dag i dag stadig er en vigtig 
afgrøde på øen. 

Vi kommer forbi Fuglsang samt Aal-
holm, som er en af de gamle gårde. 
Videre forbi Holeby og gennem Sølle-
sted, undervejs kommer vi forbi flere af 
øens store herregårde. Vi forsætter til 
Knuthenlund, som er Danmarks største 
økologiske landbrug. Her bliver mulig-
hed for at se driften og forsyne sig med 

nogle af de spændende produkter fra 
deres egen butik. 

Vi er tilbage på hotellet sidst på efter-
middagen. Aftensmad inkl. på hotellet.

Dag 3 – Gåsetårnet, Møns Klint og 
naturperlen Nyord (M, A) 
Efter morgenmaden venter nye ople-
velser. Vi kører over Storstrømsbroen til 
Vordingborg, hvor vi besøger Gåsetår-
net med den forgyldte gås på toppen 
og ruinerne fra den gamle borg. Herfra 
videre over Kalvehave til Møn. 

I Stege, Møns hovedstad, kører vi en 
kort byrundtur forbi fæstningsanlæg-
get, voldene, vagttårnet og Møllepor-
ten. 

Derefter går turen gennem naturreser-
vatet ved Ulvshale og videre til Nyord, 
naturperperlen nord for Møn. Vi går en 
rundtur i den bilfri landsby med besøg 

Ans Rejser arrangerer denne skønne rejse til nogle af de smukkeste egne i Danmark, hvor mange 

måske slet ikke har været endnu. På turen til Lolland, Falster, Møn og det naturskønne Sydsjælland 

oplever vi stemningsfulde byer, gamle herregårde og de karakteristiske hvide klinter ved Møn.  Vi 

stifter bekendtskab med de danske øers varierede historie og ikke mindst natur. Møns Klint er uden 

tvivl den mest storslåede oplevelse på hele denne rundrejse i det sydlige Danmark. De lodrette hvide 

kridtskrænter falder dramatisk mod havet. Vi skal også forbi Gavnø Slot, hvor der bliver en rund-

visning og vi oplever naturperlen Nyord – alt i alt en rejse til Sydhavsøerne med mange nye og for 

nogen ukendte oplevelser i vort eget lille kongerige. Velkommen til Sydhavsøerne.

DE DANSKE SYDHAVSØER

• Hotel m. fantastisk beliggenhed

• Inkl. entré til på Gavnø Slot

• Oplev Møns Klint

• Vi ser Gåsetårnet

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Langeland
Lolland Falster

Møn

Hotel Maribo Søpark

4 dage 
kun  

kr. 3.795

Farøbroen

Gåsetårnet
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 27.08. - 29.08. Rute F 2.995

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
•  Busrejse i 4-stjernet turistbus
•  Ophold 2 nætter på Foldens Hotel
•  2 x morgenmad , 2 x frokost- 

sandwich samt 2 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program
•  Dansk rejseleder
•  Skatter, afgifter samt bidrag til 

rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
•  Enkeltværelse kr. 500
•  Afbestillingsforsikring fra kr. 181 
•  Entré   
•  Fast plads i bussen kr. 95              

Foldens Hotel 3***
Hotellet ligger i gåafstand til centrum 
og stranden. Alle værelser er natur-
ligvis med bad/toilet. Bemærk værel-
serne kan variere i størrelse. Se mere 
på www.foldens-hotel.dk

Dag 1 - Ankomst til Skagen (F, A)
Efter opsamlingen kører vi direkte til 
Skagen, så vi får mest muligt tid i den 
skønne by. Vi kører direkte til Grenen, 
hvor der er mulighed for at nyde den 
medbragte frokost sandwich. 

Grenen er en af Danmarks største na-
turattraktioner. Et besøg på Grenens 
spids med Sandormen er en spænden-
de og inspirerende tur, hvor du kan få 
information om kystliniens forandring 
og naturens mangfoldigheder. Grenen 
er scenen, hvor en fantastisk naturop-
levelse udspilles ved en kombination 
imellem sandet, vandet og det impone-
rende lys. Er man heldig, kan man ud 
over hundreder af måger, også opleve 
de store flyvere – havørn, kongeørn og 
fiskeørn. 

Besøget i Skagen fuldendes med en tur 
i Sandormen til Grenens spids, hvor der 
også er mulighed for at stå med den 
ene fod i Skagerrak og den anden i 
Kattegat. Herefter kører vi til Foldens 
Hotel som danner rammen om vores 
ophold de næste 2 nætter. 

Dag 2 - Læsø (M, F, A)
Efter morgenmaden kører vi til Frede-
rikshavn og tager færgen til Læsø. Vi 
ser øens saltsyderi og går heller ikke 

glip af øens museum, hvor vi bl.a. ser 
de specielle tangtage. Vi spiser vores 
medbragte frokost på øen og er tilbage 
igen i Skagen til aftensmaden.

Dag 3 - Skagen og hjemtur (M)
Efter morgenmaden starter vi dagen 
med besøg på Skagen Odde Naturcen-
ter, hvor der vises både kunst og design 
foruden deres naturafdeling. I daglig-
tale Ørkenfortet, grundet beliggenhe-
den midt i det enestående naturom-
råde på Danmarks nordligste spids. De 
unikke arkitektoniske rammer er skabt 

af Jørn Utzon, som blev inspireret af 
naturen. Udover fortælling om natu-
ren, smager vi på bjesk og fodrer firben 
og frøer! Et alsidigt besøg venter os. 

Vi kører retur til Skagen, hvor der bliver 
tid på egen hånd - til at spise frokost 
(ekskl.), shopping og andet. 

Vi starter hjemturen midt på eftermid-
dagen. Forventet hjemkomst først på 
aftenen. 

SKAGEN & LÆSØ - TOPPEN AF DANMARK

3 dage 
kun  

kr. 2.995

• Tur til Læsø

• Meget indhold til en skarp pris

• 4 stjernet luksusbus

• Tid på egen hånd i Skagen

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Hold ferie i Danmarks nordligste by Skagen, som til enhver tid er et besøg værd hele året rundt. Des-

uden kommer vi på denne tur også til Læsø og oplever husene med de unikke tage af tang.

Udsigt over Grenen  

Læsø Museumsgård Aftenstemning på Skagen Havn

Skagen

Frederikshavn
Læsø
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DE BRITISKE ØER
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stauder – roser – diverse stedsegrønne 
og ikke mindst en stor victoriansk køk-
kenhave.

Dag 5 – Winston Churchill´s hus og 
Hastings Castle (M, A)
Vi skal i dag på en heldagsudflugt, og 
første stop bliver ved Chartwell. Kendt 
som Sir Winston Churchill’s hjem i mere 
end 40 år. Rundt om Tudor-palæet ses 
den smukke have og værelserne frem-
står, som da Churchill boede der. 

Herefter bliver det tid til mere natur 
og kultur i Sydengland. Vi skal opleve 
stedet for det legendariske Battle of 
Hastings d. 14. oktober 1066, hvor Wil-
helm Erobreren sejrede over den An-
gelsaksiske konge Harold Godwinson. 
Før slaget aflagde Wilhelm Erobreren 
ed på, at vandt han, ville han opføre 
et kloster. Ruinerne af dette kloster, 
Battle Abbey, kan stadig ses ved stedet.

Vi skal også se ruinerne af den fæst-
ning, et såkaldt motte-bailey-anlæg, 
Wilhelm Erobreren lod opføre tæt på 
havet inden det afgørende slag ved  
Hastings. 

Dag 6 – Canterbury Cathedral  
(M, A)
Efter morgenmaden går turen til kate-
dralen i Canterbury. Kirken er meget 
imponerende, og er samtidig hoved-
sæde for Church of England og mo-

Dag 1 – Afrejse (A)
Vi kører fra Danmark om morgenen til 
vores overnatningshotel i Holland.

Dag 2 – White Cliffs of Dover samt 
besøg i Rye (M, A)
Efter et godt morgenbord fortsætter 
vi mod Calais i Frankrig og sejler mod 
England, hvor de hvide klinter ved 
Dover møder os; et enestående syn 
(White Cliffs of Dover). 

Vi tager straks hul på oplevelserne og 
besøger den fantastiske lille by Rye. 
Mere engelsk kan det ikke blive. Smalle 
brostensbelagte gader og smukke mid-
delalderhuse i skæve vinkler ligger 
fredfyldt i den gamle bydel, Citadellet. 

Senere på dagen kører vi videre ned til 
Eastbourne, hvor vi skal bo 4 nætter.

Dag 3 – Sightseeing i Eastbourne 
(M, A)
Efter morgenmad skal vi på byrundtur 
i Eastbourne med vores rejseleder, såle-
des vi kommer til at kende byen, som vi 
bor i under hele opholdet. Eastbourne, 
der tidligere var et lille søvnigt fisker-
leje, vågnede op af sin dåd i 1800-tal-
let, da den blev forvandlet til en smuk 
badeby i Sydengland. Den er kendt for 
sine prisbelønnede strande, solskin og 
hyggelige butikker. Ved kysten kan 
du gå en tur på den 4 kilometer lange 
strandpromenade med den historiske 
Victorian Pier, der blev åbnet i 1872. 
Den regnes blandt en af Sydenglands 
mest stilfulde moler. Et levn fra Napo-
lionskrigen, de to fæstningstårne Wish 
Tower og Redoubt Tower, ses ved van-
det – de er i dag indrettet som militær-
museum. Oppe i selve byen ses den vic-
torianske elegance; blomstertæpper og 
veltrimmede haver omkring de typiske 
engelske huse. Eftermiddagen er til fri 
disposition, til at udforske denne for-
nemme engelske kyst- og badeby.

Dag 4 – Beachy Head, Byrundtur i 
Brighton samt St. Mary´s hus (M, A)
En dag med spændende oplevelser og 
ren hygge. Først kører vi langs den bug-
tede kyst til Beachy Head med de helt 
lodrette hvide klinter, videre forbi na-
turområdet Seven Sisters til den mon-
dæne badeby Brighton. 

Byen har meget at byde på. Først besø-
ger vi byens vartegn The Royal Pavillon, 
et slot fra 1820’erne i en stil man ikke 
kan forestille sig, med en enorm løg-
kuppel samt andre kupler og minareter 
og med et overdådigt interiør. 

Derefter er der god tid til at nyde det 
middelalderlige gågade-område kaldet 
”The Lanes”. Nyd de snævre gyder og 
gader med mange spændende butik-
ker og restauranter. Måske slentre en 
tur på den dejlige strandpromenade 
med de to flotte moler, Palace Pier og 
West Pier, der ligger lige ud til Kanalen. 

Eftermiddagen byder på St. Mary’s hus 
og have. Vi besøger det flotte hus, som 
har tilhørt adskillige adelsslægter i Eng-
land. Ved huset ligger en af de meget 
berømte haver. Et fantastisk syn med 

Sydengland er et spændende rejsemål med en alsidig natur. Lange kyststrækninger, imponerende 

hvide klinter og hyggelige gamle smuglerbyer; og ikke mindst det særlige pubmiljø. Overalt møder 

vi gamle slotte og borge fra middelalderen. Det er som et levende museum, hvor vi oplever den helt 

specielle engelske afslappede og venlige livsstil.

EASTBOURNE & BRIGHTON

• Bo direkte til havnepromenaden

• Winston Churchills hus, Chartwell

• Oplev White Cliffs of Dover

• Canterbury Cathedral 

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

7 dage 
kun  

kr. 5.295

derkirken for alverdens anglikanere. 
Kirken blev påbegyndt af den første 
normanniske ærkebiskop, Lanfranc, 
men byggeriet i gotisk stil blev først 
afsluttet i 1517. Inde i kirken er det et 
absolut must at se mosaik-vinduerne i 
Corona-kapellet. De er fra begyndelsen 
af 1200-tallet. Også St. Augustines mar-
morstol, ligeledes fra 1200-tallet, bør 
ses. Den benyttes stadig ved indsæt-
telse af ærkebiskopper. 

Vi kører videre til Folkestone og får 
bussen på biltoget, som hurtigt bringer 
os tilbage til Calais i Frankrig. Derefter 
videre ind i Tyskland til overnatning på 
hotel i Ruhrområdet.

Dag 7 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmaden kører vi det sidste 
stykke mod Danmark - naturligvis med 
et stop ved grænsen.

BrightonBeachy Head

Afternoon tea

 02.09. - 08.09. Rute A 5.295

 01.06. - 07.06. Rute A 5.295

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 6 x morgenmad og 6 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Valuta: Engelske Pund og lidt Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.550
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

• Fast plads i bussen kr. 95
• Entrepakke kr. 875 (skal bestilles 

hjemmefra - min. 20 deltagere)

Shore View Hotel 3***
Shore View Hotel er beliggende di-
rekte på Marine Parade i Eastbourne. 
Fra hotellet er der en fantastisk udsigt 
udover den engelske kanal samt East-
bourne Pier. Alle værelser er natur-
ligvis med eget bad /toilet, og der er 
gratis wifi på hele hotellet. 

Se mere på www.shoreviewhotel.co.uk

 

Canterbury Cathedral

Rye
Chartwell

Canterbury

Brighton
Dover

HastingsEastbourne



1 1 0 w w w . a n s r e j s e r . d k 1 1 1T l f .  7 0  2 6  0 0  4 9

Bath

 06.07. - 13.07. Billund 9.895

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – London t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad og 7 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Valuta: Engelske Pund

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.595
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95
• Entrépakke kr. 895 (skal bestilles 

hjemmefra - min. 20 deltagere)

Hoteller på rejsen
På hele rejsen rundt i England bor 
vi på gode 3*** hoteller. Alle værel-
ser har naturligvis eget bad/toilet. En 
komplet hotelliste med navn og adres-
se fremsendes ca. 8 dage før afrejse.

Dag 6 – Clovelly og Bristol (M, A)
Vi forlader Cornwall og kører nordpå 
mod Devon, hvor vi gør et stop i den 
maleriske og tidligere fiskerby Clovelly. 
Stejle brostensbelagte gader går op fra 
havnen, forbi idylliske huse og haver 
fyldt med blomster i alverdens farver. 
Mellem Clovelly og Bristol stopper vi 
ved kløften Cheddar Gorge og nyder 
dette spektakulære område. 

Vi fortsætter videre til Bristol, og da-
gen slutter af med en orienterende by-
rundtur, inden vi indkvarteres på vores 
hotel i Bristol.

Dag 7 – Byrundtur i Bath (M, A)
I dag skal vi på byrundtur i Bath, en af 
Englands smukkeste byer med ende-
løse gader og huse opført i 1700-tallet 
i den lokale lyse sandsten. Ved siden af 
de romerske bade ligger Bath Abbey, 
byens katedral, bygget i 1499 og den 
sidste engelske kirke, der blev opført 
i den dekorerede pendikularstil. Bath 
er desuden kendt for The Circus, der er 
omgivet af fine georgianske huse og 
The Royal Cresent. 

Der bliver også tid på egen hånd inden 
vi sætter kurs mod vores overnatnings-
hotel. Vi overnatter syd for London.

Dag 8 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmad er der afrejse fra 
London.

Dag 1 – Ankomst og byrundtur i 
Portsmouth (A)
Vi ankommer til London med direkte 
fly. Herfra går turen sydpå mod Ports-
mouth, hvor Lord Nelsons flagskib – 
HMS Victory er beliggende. De tre vig-
tigste skibe i samlingen har alle spillet 
en central rolle i britisk historie. 

Op gennem historien har Portsmouth 
været landets vigtigste havneby og 
kongelig flådehavn. Det mærkes, ses 
og fornemmes overalt i byen – i de lo-
kale pubber, i museerne, kirkerne. 

Efter en kort byrundtur kører vi videre 
til vores hotel i Southampton, hvor vi 
skal bo de næste to nætter.

Dag 2 – Isle of Wight (M, A)
Efter morgenmad skal vi på en flot sejl-
tur til maleriske Isle of Wight. Vi skal 
rundt på øen, hvis største seværdighed 
er Osbourne House, som var Dronning 
Victorias foretrukne feriested. Huset 
er stadig meget autentisk, og giver et 
fantastisk indblik i de kongeliges liv på 
det tidspunkt. Det ses blandt andet i 
det indiske værelse, hvor alskens smukt 
forarbejdede møbler ”intarsia” er 
hentet hjem fra Indien. Fra Osbourne 
House er der en fabelagtig udsigt ud 
over den tilhørende blomsterrige park 
og den skønneste sø med en lille strand 
for enden af parken. Vi skal også forbi 
øens vartegn, The Needles Rock, som er 
en række af dramatiske 30 meter høje 
kalktinder ved Alum Bay. Herefter sæt-
ter vi atter kurs mod fastlandet

Dag 3 – Agathe Christie`s hjem og 
Torquay (M, A)
Vi kører fra Portmouth til Agathe Chri-
sties hjem som er beliggende syd for 
Torquay. Undervejs gøres stop for fro-
kost.  Om eftermiddagen besøges den 
kendte engelske krimiforfartter, Aga-
the Christies hjem ”Greenway Estate”, 

som ligger i et skønt terræn næsten ud 
til Dartfloden. Sidst på dagen ankom-
mer vi til den maleriske by Torquay, 
hvor vi skal overnatte.  

Dag 4 – Cornwall, St Michaels 
Mount og Lands End (M, A)
Vi kører fra Torquay langs den smukke 
kystlinie, hvor de små fiskerlejer ligger 
på rad og række. Første stop er St. Mi-
chaels Mount, den berømte ø, der stejlt 
rejser sig over havet. Turen går videre 
til Lands End, der som navnet antyder, 
er det engelske fastlands vestlige punkt 
og et af Cornwalls højdepunkter. Her er 
en fantastisk smuk natur og fra de høje 
granitklipper er der en enestående ud-
sigt over Atlanterhavet. Vi er fremme 
ved vores hotel i Newquay sidst på da-
gen.

Dag 5 – Trebah Garden og After-
noon Tea (M, A)
Formiddagen nydes i Newquay. Om 
eftermiddagen skal vi besøge Trebah 
Garden, som er en af Cornwalls smuk-
keste haver i nærheden af Falmouth og 
her nydes Cream Tea. Vi er tilbage ved 
vores hotel i Newquay sidst på dagen. 

Naturen i det sydlige England er en rejse værd i sig selv, her finder man både blide grønne bakker og 

snoede landeveje med levende hegn, idylliske landsbyer med karakteristiske stenhuse. I Cornwall er 

palmer ikke noget særsyn og mange steder minder den frodige blomsterpagt om det man ser i Syd-

europa. Der er naturligvis også tid og plads til afslapning og fordøjelse af de mange oplevelser. 

SYDENGLAND 
MED CORNWALL

• Oplev det bedste af Sydengland

• Lands End

• Fascinerende Isle of Wight

• Inkl. halvpension og udflugter

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 9.895

St. Ives

London

Torquay

Bristol
Bath

Newquay
St. Ives

Exeter

Lands End

Isle of Wight

Portsmouth

Polperro

Clovelly
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 08.07. - 15.07. Aalborg 9.695

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Aalborg – Dublin t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad samt 5 x aftensmad
• Al transport og udflugter
• Dagstur til Aran Islands (Inisheer) 

inkl. cruise på Atlanterhavet ved 
Cliffs of Moher

• Natur-vandretur i Connemare og 
byvandring i Galway

• Entré og rundvisning ved Dunguia-
re Castle, Bru ná Boinne, Poulna-
brone Dolmen, Hill of Tara, m.v.

• Dansk ekspertrejseleder

• Rundvisning på whiskey destilleri 
inkl. whiskeysmagning

• Skatter, afgifter samt bidrag til 
Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.975
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272

Hoteller på rejsen
På hele rejsen rundt i Irland bor vi på 
gode 3*** hoteller. Alle værelser har 
naturligvis eget bad/toilet.

Valuta: Euro

DET MAGISKE IRLAND

Cliffs of Moher

Twelve Pins  i Connemare

seværdigheder, hvor de grønne marker 
stopper med et lodret fald 215 m ned 
til havet. For at få den absolut mest 
storslåede oplevelse tager vi en lille 
båd for at se Cliffs of Moher fra den 
smukkeste side – nemlig havsiden. Om 
eftermiddagen kører vi gennem det 
særprægede månelandskab The Bur-
ren, som er en kalkstensslette med an-
derledes vegetation og mange huler. Vi 
overnatter i havnebyen Kinvarra med 
kulørte huse og træskibe i havnen.

Dag 5 – Kinvarra – Dunguaire 
Castle (M)
Denne dag kan bruges på egen hånd 
til shopping eller afslapning, men vi 
tilbyder også et spændende program. 
Vi starter med en byvandring i Kinvarra 
og hører om byens smuglerfortid samt 
besøger Dunguaire Castle. Der er mu-
lighed for at deltage i whiskeysmag-
ning i den lokale pub Green´s, som nok 
har Irlands mest markante samling af 
whiskey (egenbetaling). Om aftenen 
er der mulighed for at tilmelde sig en 
Middelalder Banquet på Dunguiare 
Castle med middag, sang og recitation 
(afhængig af udbud).

Dag 6 – Drogheda (M, A)
Efter morgenmad skal vi tværs over Ir-
land til nogle af de mest historiske og 
mytiske steder i Irland. Undervejs gør vi 
holdt ved et whiskeydestilleri, hvor vi 

Dag 1 – Ankomst til Galway (A)
Ved ankomst til Dublin lufthavn går 
busturen tværs over Irland til vestky-
sten, og i Galway indlogeres vi på et 
hotel i bymidten. Sen eftermiddag ple-
jer vi at få en pint og music session på 
én af byens pubber, før vi spiser mid-
dag. Galway er kendt for et meget le-
vende musikliv, og allerede fra 18-ti-
den om aftenen er der musik-sessions 
på byens mange pubber – 7 dage om 
ugen! Vi får sikkert også en sang og en 
snak med de lokale musikere.

Dag 2 – Galway (M, A)
Om formiddagen tager vi på sight-

seeing i Galway, hvor I får fortalt den 
spændende historie om Galway og 
nogle af de kendte mennesker herfra. 

Galway Cathedral, der er byens største 
kirke, er bygget på fundamentet af det 
gamle fængsel, men er en forunder-
ling blanding af byzantiske, romanske 
og gotiske stilarter, som samlet giver et 
meget imponerende indtryk. River Cor-
rib løber gennem byen, og med flere 
kanaler bliver Galway kaldt for ”Irlands 
Venedig”. Efter frokost kan man på 
egen hånd gå på opdagelse. Om afte-
nen spiser vi middag på restaurant, før 
I kan vælge at deltage i en Musical Pub 
Crawl i Galways fantastiske musik- og 
publiv. Her er musik, fest og dans for 
alle aldre!

Dag 3 – Galway – Clifden – 
Connemare (M)
Turen i dag går gennem vel nok det 
smukkeste natursceneri i Irland, nemlig 
Connemare. Fra Galway bliver land-
skabet mere og mere vildt, og på den 
fantastiske kystvej Skydrive kører vi på 
små, krogede veje med en helt enestå-

ende udsigt over Atlanterhavet. Vi be-
søger Connemare National Park, som 
er et enestående landskab, hvor der 
er mulighed for en lille vandretur. Fro-
kost indtages i en af de små hyggelige 
landsbyer, før vejen tilbage går langs 
de dramatiske bjergtoppe Twelve Pins 
med dybblå søer, som spejler sceneriet 
på magisk måde. 

Dag 4 – Galway – Doolin - Cliffs of 
Moher – Burren – Kinvarra (M, A)
Efter morgenmad går turen mod syd 
gennem det særprægede landskab, 
som er en kalkstensslette med helt an-
derledes vegetation og mange huler. Vi 
ankommer til den lille havneby Doolin, 
hvor vi tager den lille båd ud på At-
lanterhavet til den lille ø Inisheer. Det 
er den mindste af de kendte Aran-øer 
med kun 250 indbyggere, men en helt 
unik oplevelse at besøge. Vi besøger 
den lille by på øen, hvor der er mulig-
hed for at spise frokost samt købe unikt 
kunsthåndværk. Øerne er kendte for 
deres Aran-sweaters.

Cliffs of Moher er én af de helt store 

Rundrejse med Irlands-eksperten Claus Hebor til det smukkeste af Irland med spektakulær natur og 

enestående kultur, historie og mentalitet. På rejsen tager vi jer med ud i helt uberørt natur, og da 

guiden kender Irland bedre end selv mange lokale, vil I få helt enestående oplevelser. Claus Hebor 

holder indgående foredrag om historie, mentalitet og kultur samt tager jer ud til de autentiske, lo-

kale steder, hvor I kommer helt tæt på de lokale musikere og storytellers – helt unikke oplevelser.

• Connemare Nationalpark

•  Oplev Cliffs of Moher

•  Hotel i centrum af Galway

•  Tæt på lokalbefolkningen

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 9.695

hører om håndværket. Turen fortsæt-
ter til Drogheda, hvor vi skal bo på det 
prisvindende D Hotel. I Drogheda kan 
vi være heldige at opleve en session el-
ler en Sean-Nos (traditionel sang-aften) 
hos Aíne & Roísin. Pubben er kendt for 
traditionel musik i Irland, og vi møder 
den helt enestående irske mentalitet.  

Dag 7 – Hill of Tara – Slane - Bru na 
Boinne (M, A)
Vi kører gennem det frodige øst-irske 
landskab til Hill of Tara, som endnu i 
dag hyldes som et mytisk og spirituelt 
sted. De gamle stenaldertempler i Boy-

ne-dalen er en af de absolut største op-
levelser at komme ind i. De er bygget 
lang tid før pyramiderne med en smuk 
facade af hvide kvartssten, som reflek-
terer solen. Det er UNESCO World Heri-
tage Site og med rette én af de største 
seværdigheder i verden. Middag på re-
staurant på hotellet, før den måske står 
på pubbesøg med musik og en pint.

Dag 8 – Hjemrejse (M)
Efter en god irsk morgenmad er der – 
afhængigt af flytidspunkt - tid til at be-
søge shoppingmall Scotch Hall før den 
korte bustur til Dublin Airport.

DublinGalway
Connemara

The Burren
Inisheer

Cliffs of
Moher

Newgrange
Drogheda
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Dag 1 – Danmark – Dublin/Derry/
Belfast – Letterkenny (A)
Ved ankomst til lufthavnen i Irland 
(som kunne være Derry, Belfast eller 
Dublin) går busturen til hovedbyen 
Letterkenny i det nordligste county Do-
negal. Her indlogeres vi på hotel midt i 
byen med gåafstand til det pulserende 
liv med pubber, musik, små butikker og 
hyggelige caféer.

Letterkenny er kåret til ”Coolest City in 
the North” af Nat. Geo. i 2016, da der 
er et særdeles levende musik- og pub-
liv, som tiltrækker mange gæster fra 
Irland og N.Irland.

Dag 2 - Letterkenny – Slieve Lea-
gue – Ardara – Letterkenny (M, A)
Efter en god Full Irish Breakfast for-
lader vi Letterkenny, hvor turen går 
mod syd til Slieve League. Turens høj-
depunkt i mere end én forstand bliver 
området ved Slieve League, som er én 

af Europas højeste hav-klipper, der rej-
ser sig næsten 600 m over havet. Her 
er der mulighed for at tage en kortere 
eller længere vandre-tur på klipperne 
- eller man kan blot sætte sig og nyder 
det helt enestående natursceneri langs 
den mest vilde Atlanterhavskyst. 

I godt vejr spiser vi lunch i det fri, mens 
vi nyder den ubeskrivelige udsigt  over 
havet til synet af farverige søfugle, 
flokke af delfiner samt et fantastisk far-
vespil i det blå, blå hav og stejle klipper.

Hvis der er interesse kan vi besøge det 
lokale whiskeydestilleri Sliabh Liag, 
hvorefter vi fortsætter gennem det 
vilde Donegal-landskab og det snoede 
pas Glengesh Pass til den lille hyggelige 
tweed-by Ardara. Her er der mulighed 
for at opleve tweed-produktion samt 
købe nogle unikke tweed-produkter. 
Og så skal vi lige have en pint på den 
berømte Nancy´s. 

Herefter tilbage mod Letterkenny af 
de små back roads, hvor tiden har stået 
stille i 100 år, og hvor får og små grå 
granithuse veksler. Tilbage i Letterken-
ny er det efter en god middag masser 
af muligheder for musik og craic på 
pubberne. 

Dag 3 – Letterkenny – sight-seeing 
– fri dag – Afternoon Tea (M, F)
Efter en god irsk morgenmad er der city 
walk, hvor vi oplever byens atmosfære 
og liv samt kommer rundt til de vigtig-
ste steder og seværdigheder, herunder 
bl.a. katedralen samt museet i byen. 

Vi arrangerer et besøg på det lokale 
Kinnagar Brewing Comp., som laver 
noget af de bedste og mest spænden-
de øl og cider i landet. Herefter kan vi 
gå på opdagelse i de små hyggelige 
bu-tikker, sjove cafeér samt få en god 
pub lunch med en Guinness på en af de 
mange glimrende pubber.

HIGHLIGHTS  
I DONEGAL & BELFAST

• Dansk ekspert rejseleder

• Max. 24 deltagere

• Oplev Titanic Museum

• Giants Causeway på tæt hold

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 9.995

Carrick-A Rede

O'connell Street i DublinAlbert Memorial Clock Tower, Belfast

Det nordvestlige Irland er ukendt for de fleste turister, men byder på enestående naturscenerier med 

Europas højeste havklipper, ægte keltisk kultur, lokale specialiteter på gode restauranter og hygge-

lige små byer, som lever livet som for 100 år siden. Samtidig besøger vi i N.Irland og Belfast, hvor I 

bl.a. oplever det imponerende Titanic Museum, et af naturens allerstørste mirakler Giants Causeway 

samt kører på en af verdens smukkeste kystveje langs Antrimkysten. I kommer naturligvis også til 

at høre den turbulente historie om N.Irland. Det er en kulturrejse med fokus på den uberørte natur, 

store seværdigheder, de bedste irske fødevarer samt masser af kultur, musik og craic.
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højdesyge (entré ikke inkl.), samt stop-
pe ved det kendte Bushmills Distillery 
for en smagsprøve samt mulighed for 
at købe unikke whiskeys (entré ikke 
inkl.). Herefter videre til indlogering på 
hotel i nærheden af Belfast.

Dag 7 – Dunadry – Belfast  
– sightseeing (M, A)
Efter en god morgenmad tager vi de få 
kilometer til Belfast for at opleve det 
helt nye og meget spændende Titanic 
Experience, som er et flot multimedia-
museum med genopført interiør fra 
Titanic. Der er også mulighed for at se 
skibet SS Nomadic, som stadig har lidt 
af fortidens luksus. Her ser vi også de 
to store havnekraner David & Goliath 
samt et blik til dokkerne, hvor Titanic 
blev bygget. 

Endvidere byrundtur i Belfast, hvor 
vi bl.a. ser Albert Clock, Grand Opera 
House og bydele med de politiske gavl-
malerier. Undervejs fortæller vi den 
turbulente histo-rie om N.Irland og 
”the occupied terrirories”. 

Der bliver også mulighed for et besøg 
på den victorianske Crown Liquer Sa-
loon og andre kendte pubber.

Dag 8 - Fly fra Belfast / Dublin (M)
Efter morgenmad forlader vi Belfast og 
flyver til Danmark.

Dunluce Castle

Titanic Experience

Sen eftermiddag vil vi alle blive invi-
teret til Afternoon Tea eller High Tea, 
som det også kaldes, som består af sco-
nes, sandwich og kager i rigt mål og 
flot opsat. De fleste er mætte af dette 
måltid, så denne aften er middag ikke 
inkluderet. 

Dag 4 – Letterkenny – Maghery 
Bay – Mt. Errigal – Glenveagh Nat. 
Park – Letterkenny (M, A)
Efter et solidt morgenmåltid tager vi 
bussen til det vestlig-ste hjørne af Ir-
land. Her oplever vi den smukke kyst 
ud til Atlanterhavet med forrevne klip-
pekyster, dejlige strande med mulighed 
for en dukkert og frisk Atlanterhavs-
luft. Her er pubberne er fyldt med god 
Guinness, frisk sea-food og tørveild 
i pejsen. Området er et af de steder i 
Irland, hvor man stadig taler gælisk, 
og vi besøger nogle steder, hvor vi kan 
høre dette fascinerende sprog – og hvis 
vi er heldige får vi måske de lokale til at 
give os en sang på gælisk.

Herefter kører vi gennem Derryveagh 
Mountains og forbi det imponerende 
bjerg Mt. Errigal - evt. med stop i Glen-
veagh Nat. Park med Irlands største be-
stand af råvildt.

Dag 5 – Letterkenny – Derry  
– Letterkenny (M, A)
Dagen er planlagt til at koncentrere sig 
om byen Derry (engelsk: Londonderry), 

som er en af de mest ikoniske byer i 
irsk historie. Ikke kun fra The Troubles 
i 1970-80´erne, hvor der blev kæmpet 
mellem unionister og republikanere/
nationalister, med også i den turbulen-
te tidligere historie med bl.a. belejrin-
gen af Derry i 1600-tallet og flere andre 
episoder. Derry er kendt for at have vel 
nok de bedst bevarede forsvarsværker 
fra 1600-tallet, og indenfor i byen er 
der en masse små hyggelige gader og 
stræder med gamle gadelamper og at-
mosfære.

Her får I hele historien bag uroen i Ir-
land og Ulster tilbage fra 1269 og frem 
til Good Friday Agreement i 1998, som 
til nok har lagt låg på urolighederne, 
men ikke på modsætningerne. Vi skal 
bl.a. se den ikoniske Peace Bridge, der 
forbinder de katolske og protestanti-
ske kvarterer samt den meget rørende 
statue af de to mennesker, der ræk-ker 
hånden frem mod hinanden, mens de 
står på hver side af en kløft. Medriven-
de historiefortælling, der er til at se og 
forstå! Der vil også være tid til at op-
leve byen på egen hånd, før vi venter 
tilbage til Letterkenny. 

Om aftenen er der vores specielle Ta-
sting Menu på Dil-lons Restaurant, hvor 
Head Chef har lovet en 5-retters menu 
ud over det sædvanlige: Wild Atlantic 
Way Dining Experience med alle de 
bedste råvarer fra lokalområdet. Heref-

ter musik på en af byens mange pub-
ber.  

Mulighed for vin/drink menu kr. 250. 
Bestilles senest dag 1 hos guiden. Min. 
10 personer.

Dag 6 – Letterkenny – Antrim 
Coast – Giants Causeway –  
Gobbins Walk - Dunadry (M)
Efter en god Full Irish Breakfast for-
lader vi Letterkenny, hvor turen går 
mod øst langs en af de smukkeste ky-
ster i verden - Antrim-kysten i N.Irland. 
På denne dag besøger vi nogle af de 
største seværdigheder i N.Irland. Vi 
passerer bl.a. flere gamle slotte som 
Dunseverick Castle og det romantiske 
Dunluce Castle, der ligger på en forre-
vet klippeknold ud til kysten.

Et af de store højdepunkter denne dag 
er besøget ved Giants Causeway, som 
er et af naturens helt enestående mi-
rakler. Lava er størknet i havet i helt 
præcise 6-kantede søjler, der ser ud 
som de er hugget ud. Men det er natu-
rens selv, der har skabt dette spektaku-
lære syn!

Selve køreturen langs kysten er fortryl-
lende smuk, og hvis gruppe har lyst til 
flere aktiviteter, og tiden tillader det, 
så kan vi stoppe følgende steder:

Vi kan gå over rebbroen Carrick-A 
Rede, som dog ikke er for gæster med 

 15.07. - 22.07. Aalborg 9.995

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Aalborg – Dublin t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x full Irish Breakfast samt 3 x 

aftensmad
• 1 x Afternoon/High Tea (aftensmad)
• 1 eksklusiv 5-retters Wild Atlantic 

Dining Experience i private room 
(evt. tilkøb Drinks & Wine Menu: kr. 
250)

• VIP-rundvisning og smagning på 
Sliabh Liag Distillery

• VIP-rundvisning og smagning på 
Kinnegar Brewing Company

• Besøg på Titanic Experience og SS 
Nomadic

• Guided Gobbins Walk inkl. udstyr 
• Guidede vandreture ved Slieve Lea-

gue, Glenveah Nat. Park og Giant´s 
Causeway samt byvandringer i 
Derry, Letterkenny og Belfast

• Eksklusiv storyteller-koncert “The 
Troubles in Song & Words” med Joe 
Gibson i Letterkenny kombineret 
med historisk foredrag

• Dansk guide med stor erfaring i 
Irland samt vandreguide og uddan-
net historiker. 

• Al transport og udflugter ifølge 
program

• Skatter, afgifter samt bidrag til 
Rejsegarantifonden 

Tillæg pr. person:
• Drikkevarer, undtagen hvor beskre-

vet i program
• Enkeltværelse kr. 1.975

2 nætter i Dunadry:  
Dunadry Hotel 4****
Nyistandsat hotel i smukke, grønne 
omgivelser med mu-lighed for spadse-
reture i parken samt med 80 rumme-
lige værelser med alle faciliteter som 
WIFI, TV, te & kaffe, m.v. På hotellet er 
der endvidere fitness, beauty Spa samt 
pool-område. Desuden er der bar og 
restaurant på hotellet.

5 nætter i Letterkenny:  
Dillons Hotel 3*** 
Dejligt hotel med gode værelser med 
alle faciliteter som WIFI, TV, m.v. og 
meget central beliggende midt i Let-
ter-kenny. På hotellet er der restau-
rant og pub med hver deres stil og 
charme, ligesom der er mulighed for 
at få Afternoon Tea.

Valuta: Euro & Britiske pund

Belfast

Dublin

Letterkenny Derry

Giants Causeway
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MALTA
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Marsaxlokk

Valletta

Gozo

Hotel Solana

Dag 6 – Heldagsudflugt til Gozo 
(M, A)
Færgen bringer os fra Maltas nordkyst 
til Gozo, undervejs passerer vi den lille 
ø Camino, som er bedst kendt for sin 
blå lagune. Første stop på Gozo bliver 
det ældste af Maltas templer, Ggantija 
templet. Herfra går turen videre rundt 
på Gozo, hvor vi bl.a. ser det lille fisker-
leje Xlendi Bay, det berømte ”Vindue”, 
og en tur rundt i Victoria som er øens 
”hovedstad”. Turen koster kr. 495 og 
skal bestilles sammen med rejsen. 

Alternativt kan dagen nydes på hotel-
let eller til udflugter på egen hånd.

Dag 7 – Udflugt til fiskerbyen  
Marsaxlokk (M, A)
I dag går turen helt ned til den syd-
lige del af øen, hvor vi starter med et 
besøg i Ghar Dalam Grotten. Derefter 
går turen mod Marsaxlokk, der er en af 
Maltas mest berømte fiskerbyer. Mar-
saxlokk lever i sin helt egen rytme, og 
der hersker en skøn maritim stemning i 
den lille landsby. 

Midt på eftermiddagen sætter vi kur-
sen tilbage mod Mellieha Bay og vort 
hotel. 

Dag 8 – Hjemrejse
Tidlig afgang fra hotellet og ankomst 
til Danmark midt på formiddagen.

Dag 1 – Ankomst (A)
Vi flyver direkte fra Billund til Malta, og 
derefter transfer til vores hotel i Mel-
lieha. 

Dag 2 – Udflugt til Mdina (M, A)
Turen går ind midt på hovedøen Malta, 
hvor vi skal besøge de 2 helt fantasti-
ske byer Mdina og Rabat. Vi starter i 
Rabat som er en forstad til Mdina, Mal-
tas gamle hovedstad. Højdepunktet i 
Rabat er katakomberne, som er en un-
derjordisk labyrint af begravelsesplad-
ser. Herefter går turen til Mdina, som 

mange betegner som højdepunktet på 
deres rejse til Malta. Her føler man sig 
virkelig hensat til middelalderen med 
det bilfri centrum og de smalle gader. 
Vi ser bl.a. katedralen og det berømte 
karmeliterkloster. Derudover er der en 
fantastisk udsigt over øen, da byen lig-
ger på en bakketop. Vi er tilbage på 
hotellet midt på eftermiddagen. 

Dag 3 – Sightseeing i hovedstaden 
Valletta (M, A)
Efter morgenmad går turen mod ho-
vedstaden Valletta, som er dagens 
udflugtsmål. Vi skal se alle byens se-
værdigheder, bl.a. katedralen og for-
svarsværket Fort Elmo. Vi kommer 
også forbi de mange spændende dør-
udsmykninger som Valletta er så kendt 
for, og der bliver naturligvis også tid på 
egen hånd til at nyde livet i denne char-
merende hovedstad. Stormesterens Pa-
lads er et must, som vi også kommer 
forbi, inden vi midt på eftermiddagen 
kører tilbage til hotellet. 

Dag 4 – Fridag (M, A)
Dagen er fri til oplevelser på egen 
hånd. Udforsk lokalområdet eller slap 
af ved poolen på hotellet – valget er 
jeres. Rejselederen kommer gerne med 
forslag til udflugter der kan gøres på 
egen hånd. 

Dag 5 – Det berømte tempel  
Hagar Qim (M, A)
Hagar Qim tempelruinerne har en fan-
tastisk beliggenhed ud til Middelhavet. 
Det mere end 5000 år gamle tempel 
har en helt unik status blandt alle Mal-
tas templer, da det er i en meget velbe-
varet stand. Fra Hagar Qim og en lille 
gåtur ned af bakken, finder vi Mnajdra 
Templet. Herfra kan man se helt til øen 
Fifla. Derfra går turen videre til det lille 
fiskerleje Wied iz-Zurrieq, som er ud-
gangspunkt for ture til Den Blå Grotte, 
som man kun kan nå ad søvejen. Den er 
en af øens største turistattraktioner, og 
hvis vejret tillader det, besøger vi grot-
ten (ikke inkluderet).

Malta er et charmerende lille ørige i Middelhavet, knapt 100 km syd for Sicilien. Malta med rejse-

leder fra Danmark, giver dig en unik kombination af historiefortællinger om templer og riddere, 

kombineret med sol, strand og varme. Du vil måske, lige som os, forelske dig i de svajende palmer, 

det subtropiske klima og det turkisblå koral hav. Vi flyver direkte ud af Billund, så rejsetiden er så 

kort som muligt. Vi kommer naturligvis også forbi den charmerende lille middelalderby Mdina med 

de snævre gader.

MALTA  
- MIDDELHAVET SOM DET VAR ENGANG

• Besøg i Middelalderbyen Mdina

• Mange udflugter inkluderet

• Skønt hotel i Mellieha by

• Dansk ekspert rejseleder 

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

VallettaMdina
Rabat

Victoria

Marsaxlokk

Mellieha

 30.09. - 07.10. Billund 7.495

 17.06. - 24.06. Billund 7.495

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Malta t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 6 x morgenmad og 7 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (inkl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.195
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

• Fast plads i bussen kr. 95
• Udflugt til Gozo (dag 7) kr. 495 

(min. 10 deltagere)

Hotel Solana 4****
Hotellet ligger midt i Mellieha med 
smuk udsigt over Middelhavet. 2 re-
stauranter, 1 café samt pool på taget. 
Ca. 1 km til sandstrand i Ghadira Bay. 
Alle værelser har bad/toilet, tv og air-
condition. 

Se mere på www.solanahotel.com

Valuta: Euro

8 dage 
fra  

kr. 7.495
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SPANIEN
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Flamenco i Malaga

Ronda

Mijas

bygget i perioden 1402-1506 på stedet, 
hvor der tidligere lå en moské. Tårnets 
arkitektur bærer præg af inspirationen 
fra Koutoubia moskéen i Marrakech. 
Efter frokost på en lokal restaurant er 
der tid på egen hånd i Sevilla.

Dag 6 – Byrundtur i Ronda og  
Solkysten (M, A)
Efter morgenmad skal vi på en by-
rundtur i Ronda. Vi ser naturligvis den 
berømte bro fra 1700-tallet, som er 
Ronda´s vartegn. Broen i Ronda for-
binder den gamle og nye bydel med 
hinanden over en 100 meter dyb fro-
dig kløft. Vi fortsætter til fods gen-
nem parken i Ronda, hvorfra der er en 
storslået udsigt til markerne, som kal-
des ”Rondas køkkenhave” med Graza-
lema bjergkæden i baggrunden. Vi ser 
naturligvis også den gamle fornemme 
tyrefægterarena. Ronda er byen hvor 
tyrefægterkunstens regler blev udvik-
let og forfinet. Hen på eftermiddagen 
kører vi til vores hotel på solkysten, 
hvor vi overnatter de sidste 2 nætter.

Dag 7 – Costa del sol (M, A)
Efter en orienterende byrundttur i 
Fuergirola er der mulighed for på egen 
hånd, at tage en tur til Mijas (den hvide 
by) eller Malaga. 

Dag 8 - Hjemrejse (M)
Transfer til lufthavnen i Malaga.

Dag 1 – Ankomst (A)
Efter ankomst til lufthavnen i Malaga, 
er der transfer direkte til den spæn-
dende by Granada. Herefter bliver vi 
indkvarteret på vores hotel i byen, hvor 
vi skal overnatte de næste 2 nætter.

Dag 2 – Alhambra og Granada  (M)
I dag skal vi besøge paladset Alhambra, 
kronjuvelen over alle juveler. Oprinde-
ligt blev Alhambra bygget som en fæst-
ning men blev omdannet til kongeligt 
palads. Efter denne overdådighed af et 
fæstningsanlæg, slotte og parker går vi 
ned i byen og ser Kapilla Real, Spani-
ens største renæssance katedral og ved 
siden af, Det Kongelige Kapel, som er 

gravsted for Det Katolske Kongepar, 
Ferdinan og Isabel. Der bliver også tid 
på egen hånd – måske til et besøg i den 
arabiske bydel, Albayzin, med en laby-
rint af brolagte gader og små balkoner, 
der bugner af hvide, pink og lilla pe-
largonier. 

Dag 3 – Besøg i Ubeda og Baeza, 
som er på UNESCOs verdensarvs-
liste (M, A)
I dag kører vi gennem Spaniens smukke 
område med langstrakte olivenlunde. 
Vi besøger først den hyggelige by Ube-
da med de store palæer. Derefter tid på 
egen hånd og til frokost. (eksl.) Om ef-
termiddagen kører vi til Baeza med det 
smukke centrum og de flotte renæs-
sancepalæer.  Aftensmad på hotellet i 
Baeza, hvor vi overnatter 1 nat.

Dag 4 – Byrundtur i Córdoba  
(M, A)
Vi skal opleve det bedste af Córdoba på 
dagens byrundtur. Córdoba er en af de 
ældste byer i Spanien fra ca. 800 f. kr. 
Efter den muslimske erobring blev Cór-
doba gjort til hovedstad i ”Al Andalus”. 

Vi starter til fods rundt i det historiske 
centrum, som er utrolig velbevaret. 
Den skønne blomstergade, ”Calle de 
las Flores” imponerer altid, men høj-
depunktet er og bliver den skønne 
særprægede arabiske moské Mezqui-
ta-katedralen. Den er både moské og 
katedral på én og samme tid. I katedra-
len ses et af Spaniens mest fornemme 
kor, sirligt udskåret i mahognitræ. 

Frokost på lokal restaurant og tid til 
egne aktiviteter i byen, inden vi sætter 
kursen mod Sevilla og vores overnat-
ningshotel, hvor vi overnatter 2 nætter.

Dag 5 – Sevilla (M) 
Vi starter dagen i Sevilla med en pa-
noramatur i bus gennem byen, som er 
Andalusiens hovedstad. Her ser vi bl.a. 
Guldtårnet, San Telmo-palæet, Plaza 
Espania og Guadalquivir (flod). Heref-
ter slentrer vi til fods gennem Sevillas 
historiske bydel med det fascinerende 
jødekvarter, Santa Cruz.  Vi går inden-
for i verdens største, gotiske domkirke, 
Catedrál de Santa Maria, hvor bl.a. 
Columbus ligger begravet. Kirken er 

Tag med Ans Rejser på en kulturel rundrejse i Andalusien, som takket være det milde og behagelige 

klima er et oplagt rejsemål hele året rundt. Alhambra, som blev bygget af maurerne for 700 år siden, 

er et af turens kulturelle højdepunkter. I Sevilla, som er Andalusiens hovedstad, skal vi se en række 

af de største seværdigheder, bl.a. det jødiske kvarter Santa Cruz og domkirken. Vi kommer naturlig-

vis også ud til kysten.

SYDSPANIEN  
MED CORDOBA, GRANADA & SEVILLA

• Seværdigheder i Sevilla

• Oplev Alhambra i Granada

• Dansk ekspertrejseleder

• Byrundtur i Cordoba

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
fra  

kr. 8.695 Malaga

Granada

Sevilla Cordoba

Ronda

Tanger

 28.09. - 05.10. Billund 8.695

 29.04. - 06.05. Billund 8.695

 AFGANG       LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Malaga t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad og 5 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (inkl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Valuta: Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.750
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Hoteller på rejsen
På hele rejsen rundt i det sydlige Spa-
nien bor vi på 3*** og 4**** hoteller. 
Alle værelser har naturligvis eget bad/ 
toilet. En komplet hotelliste med navn 
og adresse fremsendes ca. 8 dage før 
afrejse.

 13.10. - 20.10. Billund 9.695

Alhambra
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len, som er viet til minearbejdernes 
skytshelgen – Sankt Barbara. Kirken er 
enestående - og den er sammen med 
resten af den historiske bykerne med 
på UNESCO’s verdensarvliste. Lige uden 
for byen besøger vi klosteret i Sedlec, 
der er kendt for sin kirke – der er deko-
reret med en masse knogler fra menne-
sker, som oprindeligt var begravet på 
klosterets kirkegård.

Inden vi kører tilbage til Prag, holder vi 
i Podebrady, som har et meget flot og 
eksklusivt glasværk. Vi skal på en rund-
visning og bagefter er der mulighed for 
at handle i glasværkets outlet.

Dag 4 – Borgområdet i Prag (M, A)
I bussen kører vi til det vestligste punkt 
på Borgområdet, som samtidig er det 
højest punkt. På vores bustur hertil pas-
serer vi en række bygninger og pladser 
og vi får fortalt de historier, der knyt-
ter sig dertil. På Petrin højen passerer 
vi Strahov stadion inden vi når Strahov-
klosteret, som er vores første stop på 
borgen. 

Herfra går vi gennem hele borgområ-
det og gør holdt ved alle de berømte 
og kendte steder, såsom Cernin-palad-
set, Schwarzenberg paladset, Ærke-
biskoppens palads inden vi går ind i 
borggårdene. 

Efter at have beset disse bygninger og 
hørt historien bevæger vi os ned til Lil-

Dag 1 – Udrejse og ankomst (A) 
Vi kører fra Danmark om morgenen og 
med ankomst i Prag først på aftenen. 
På hotellet får vi aftensmad ved an-
komst.

Dag 2 – Byrundtur i Prag (M, A)
Vi skal på byrundtur i den gamle bydel. 
Vi starter ved Folkets Hus og bevæger 
os til fods gennem de hyggelige gader 
med de dekorerede og flotte huse, der 
hver især rummer en spændende hi-
storie. Vi går over de betydningsfulde 

pladser og torve, og vi gør holdt på 
de historiske steder og får fortalt den 
historie der knytter sig til stedet. På 
Rådhuspladsen – Staromestske Namesti 
– gør vi holdt og ser det verdensberøm-
te astronomiske ur - Tyn-kirken, hvor 
Tycho Brahe ligger begravet, samt Golz 
Kinsky paladset hvorfra den kommuni-
stiske republik blev udråbt fra balko-
nen i 1948. Efter en kort pause bevæ-
ger vi os ind i den jødiske bydel, hvor vi 
oplever den jødiske ghetto, og hvor vi 
får indtryk af hvordan – og under hvil-
ke vilkår, at jøderne levede i Prag igen-
nem mange århundreder. Vi får fortalt, 
hvordan 2. verdenskrig blev oplevet af 
jøderne i Prag, og vi bevæger os forbi 
mange af de flotte og velbevarede sy-
nagoger – herunder den ældst funge-
rende synagoge i Prag – den ”gammel-
ny synagoge”.

Efter frokost forsætter vi vores by-
vandring. Vi hører om Klementinum, 
Karlsbroen og Korsridderkirken inden 
vi fortsætter mod Nationalgaden – 

som hedder Narodni. Denne gade har 
i lighed med mange af de andre gader, 
torve og pladser været skueplads for 
historiske begivendheder. Vi hører om 
Nationalteatret, om café Slavia, og ikke 
mindst om fløjlsrevolutionen i novem-
ber 1989, som tog sit udspring i denne 
gade. Vi ser Marie Sne-kirken inden vi 
fortsætter mod Wenzels-pladsen – Va-
clavske Namesti – som er opkaldt efter 
den hellige Vaclav, hvis rytterstatue står 
på pladsen. Vi tager en rundtur til fods 
på pladsen og hører om alle de histo-
rier der knytter sig til stedet. Her slutter 
vi dagens program sidst på eftermidda-
gen.      

Dag 3 - Kutna Hora og Glasværk i 
Podebrady (M, A)
Fra morgenstunden kører vi til Kutna 
Hora, som ligger ca. 80 km øst fra Prag. 
Byen havde sin storhedstid fra midten 
af 1200-tallet, hvor man begyndte at 
bryde sølv, som gav byen rigdom. En 
af de flotteste sengotiske bygninger 
i Europa er er Sankt Barbara katedra-

Prag gør sig med sine smukke bygninger, hyggelige gader, spændende historie og mange tårne, mere 

end værdig til sit tilnavn; Den Gyldne Stad. En rejse til Prag er en tidsrejse mellem det gamle og det 

nye Tjekkiet. Prag er absolut en af Europas smukkeste byer. Lad dig opsluge af den smukke bykerne, 

labyrintiske gader, nyd udsigten fra Karlsbroen, og smag landets berømte øl på byens værtshuse. Vi 

er stadig en af Danmark´s største udbydere af rejser til den tjekkiske hovedstad - centralt hotel, meget 

inkluderet, ophold med halvpension er kodeordene igen i 2019 for vores rejser til Prag.

PRAG - DEN GYLDNE STAD

• Populære Botel Albatros

• Kutna Hora og Glasværk i 

 Podebrady

• Omfattende byrundtur i Prag

• Meget skarp pris

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 2.695

Prag

Kutna Hora

Golden Lane

Detalje af Det Astronomiske Ur

Botel Albatros - fantastisk beliggenhed i hjertet af Prag

 21.04. - 25.04.  Rute B 2.695

 19.05. - 23.05. Rute B 2.695

 21.07. - 25.07.  Rute B 2.695

 15.09. - 19.09. Rute B 2.695

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
•  Busrejse i 4-stjernet luksusbus
•  Ophold i delt dobbeltværelse
•  4 x morgenmad og 4 x aftensmad
•  Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
•  Dansk rejseleder
•  Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Valuta: Tjekkiske Koruna

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 685
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Botel Albatros 3***
Vi bor på det, blandt danske gæster, 
så kendte Botel Albatros, direkte på 
Moldau Floden og i kort gåafstand til 
centrum og Karlsbroen. Alle værelser 
er naturligvis med eget bad og toilet. 
Se mere på www.botelalbatros.cz

 28.04. - 02.05. Rute B 2.695

 16.06. - 20.06. Rute B 2.695

 11.08. - 15.08. Rute B 2.695

 06.10. - 10.10. Rute B 2.695

lesiden – Mala Strana, hvor vi blandt 
mange andet ser den kendte John 
Lennon Wall, den lille bro over djæv-
lebækken samt tøjtorvet, som har lagt 
plads til kendte filmoptagelser. Vi går 
op på Karlsbroen og får alle historiene 
der knytter sig hertil. Gennem de små 
gader og stræder bevæger vi os ind til 

Rådhuspladsen, hvor turen slutter. Re-
sten af dagen er til fri disposition.

Dag 5 - Hjemrejse (M)      
Efter tidlig morgenmad sætter vi kur-
sen mod Danmark – naturligvis med et 
stop for grænsehandel.
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Dag 4 – Den sorte Madonna i  
Czestochowa (M, A)
Dagens udflugt går nordpå, cirka 2 ti-
mers kørsel, til pilgrimskirken i Czesto-
chowa. Vi besøger det katolske kloster, 
som huser Polens nationalhelligdom 
”den sorte Madonna” – et ikon af jom-
fru Maria med Jesus-barnet på armen. 
Mange katolikker tager hvert år på pil-
grimsrejse til byen Czestochowa. Vi er 
tilbage i Krakow igen sidst på eftermid-
dagen, hvor der bliver mulighed for lidt 
shopping eller måske bare nyde livet på 
en af byens cafeer. Vi mødes igen til af-
tensmad på hotellet.

Dag 5 – Udflugt til saltminer (M, A)
Efter morgenmad skal vi på en spæn-
dende udflugt til de berømte saltminer 
i Wieliczka. Saltminerne er på UNE-
SCOs verdenskulturarvsliste og består 
af mere end 300 km gangsystemer i 
ni niveauer. Den underjordiske sø be-
tager med sit farvespil, og alt, hvad vi 
ser i minen, er hugget ud i salt. I Kin-
gakatedralen er alteret, reliefferne og 
lysekronerne af salt. Saltminerne me-
nes at være den ældste, stadigt fun-
gerende virksomhed i verden og er Po-
lens største attraktion. På turen ned i 
saltminerne, som varer ca. 1½ time, ser 
vi ligeledes, hvordan man har hugget 
forskellige figurer og relieffer ud i de 
store saltblokke. Der holdes jævnligt en 
række underjordiske koncerter i saltmi-

AuschwitzWisla floden i Krakow

Dag 1 – Afrejse og Stettin (A)
Vi ankommer til Stettin sidst på efter-
middagen, og efter indkvartering er 
der mulighed for en lille sightseeing til 
fods med rejselederen. Nogle vælger 
måske at tage en forfriskning på hotel-
let. Vi mødes til aftensmad på hotellet.

Dag 2 – Auschwitz og Krakow  
(M, A)
Efter morgenmad sætter vi kursen mod 
det sydlige Polen, hvor vi er fremme 
ved Auschwitz sidst på eftermiddagen. 

Her bliver der ophold i 2 timer, hvor 
vi skal opleve den dystre historie, som 
unægtelig er en del af Polen og Kra-
kow. 

Auschwitz – nazisternes berygtede ar-
bejds- og udryddelseslejr fra 1940 - står 
som et monument over menneskelig 
grusomhed. Historien kommer til live, 
når man bevæger sig gennem porten 
med ”Arbeit macht frei” i bøjet jern. 

Vi er fremme ved vores hotel i centrum 
af Krakow først på aftenen, og efter 
indkvartering er der aftensmad på ho-
tellet.

Dag 3 – Den gamle bydel og  
Schindler Museum (M, A)
I dag skal vi koncentrere os om byen vi 
bor i, nemlig Krakow. Vi starter dagen 
med en byvandring i den velbevarede 
gamle bydel, der undslap ødelæggel-
serne under 2. verdenskrig, og følger 
Droga Królewska (kendt som Den Kon-
gelige Vej), der fører gennem den gam-

le bydel til Wawel-højen med konge-
slottet. Vi nyder den flotte udsigt over 
byen og floden Wisla. Derfra videre til 
Kazimiers, den jødiske bydel, som er en 
særlig del af Krakow med en ikke så 
rar historie. Området har sin helt egen 
atmosfære og var i det 16. årh. det vig-
tigste kulturelle centrum for de polske 
jøder. Mange af bygningerne i kvar-
teret har stadig jødiske inskriptioner, 
og i dag er Kazimiers blevet et in-sted 
i Krakow - med fashionable cafeer og 
restauranter. Der bliver naturligvis også 
et stop ved Remuh, som er den eneste 
fungerende synagoge og samtidig et 
valfartssted for jøder fra hele verden 
pga. dens grundlægger Moses Isserles, 
hvis skrifter har haft skelsættende be-
tydning. 

Vi skal også gå en tur ned ad gaden 
Szeroka, der med sine købmandsgårde 
emmer af stemning fra dengang, de 
første jøder slog sig ned. Vi ser Schind-
ler’s Factory, og gaderne, hvor dele af 
filmen blev optaget. 

Krakow er en af Østeuropas smukkeste og mest spændende byer. Byen er på UNESCO’s liste over 

verdenskulturarv og byder på et nærmest uendeligt udbud af seværdigheder. I Krakows omegn fin-

der vi udflugtsmål, som er et vidnesbyrd om de største skampletter på Europas historie. Om aftenen 

er der masser af liv i restauranter, caféer og barer i Krakows centrum. Ingen anden by i Polen kan 

prale af så mange velbevarede historiske bygninger, monumenter og kunstværker. Krakows  

500-årige historie som kongelig hovedstad har efterladt et utal af gotisk- og renæssancearkitektur.  

FORTRYLLENDE KRAKOW

• Hotel tæt på den gamle bydel

• Besøg i kz-lejren Auschwitz

• Den UNESCO-fredede saltmine  

 Wieliczka

• Halvpension og alle udflugter 

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

7 dage 
kun  

kr. 4.995

Wroclaw

Krakow
Auschwitz

Wieliczka

Stettin

POLEN
Berlin

TYSKLAND

nerne. Vi er tilbage i Krakow igen over 
middag, og har således eftermiddagen 
til fri disposition. Rejselederen er na-
turligvis behjælpelig med gode råd og 
ideer. Vi mødes om aftenen til middag 
på hotellet.

Dag 6 – Wroclaw og Berlin (M, A)
Efter morgenmaden kører vi mod Ber-
lin. Undervejs laver vi et stop i den 
smukke polske by Wroclaw. I centrum 
er der en skøn stemning på det hygge-
lige torv. Nyd en kop kaffe eller gå lidt 
på opdagelse i byens mange butikker 

og restauranter. Vi fortsætter videre 
mod Berlin og vores overnatningsho-
tel. Der er naturligvis inkluderet aftens-
mad.

Dag 7 – Berlin og hjemkomst (M)
Efter morgenmad på hotellet er der tid 
til en sightseeingtur rundt i Berlin. Vi 
kommer forbi rester af Muren, Bran-
denburger Tor, Alexanderplatz og Kur-
fürstendamm. Herefter sætter vi kur-
sen nordpå mod Danmark og stopper 
ved grænsen, så de sidste indkøb kan 
gøres.

Berlin  Domkirke

 06.10. - 12.10. Rute A 4.995

 02.06. - 08.06. Rute A 4.995

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 6 x morgenmad og 6 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.600
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Ibis Krakow Stare Miasto 4****
Vi bor i hjertet af Krakow på Hotel Ibis 
Krakow Stare Miasto. Morgenmaden 
serveres som buffet. Alle værelser er 
naturligvis med eget bad/toilet med 
hårtørrer, aircondition og tv, derud-
over er der gratis WiFi på hotellet. 

Der er kun 400 meter til Krakows gam-
le bydel. Se mere på www.accorhotels.
com

Valuta: Polske Zloty og Euro
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OPLEVELSER I STETTIN

Dag 1 - Ankomst (A)
Afgang med bus tidlig morgen fra Jyl-
land. Vi ankommer til Stettin sidst på 
eftermiddagen, hvorefter vi indkvarte-
res på vort hotel. 

Resten af dagen til fri disposition, her 
når vi lige at få de første indttryk af by-
ens hyggelige centrum. Aftensmad på 
hotellet er inklusiv.

Dag 2 - Byrundtur i bus og til fods 
(M, A)
Vi tager på byrundtur i Stettin. Vi ser 
bl.a. den gamle bydel, Haga terrasser-
ne, den meget store treskibede gotiske 
domkirke og fyrsteslottet, som kan da-
teres tilbage til 1300-tallet. Stettin er 
kendt for sine grønne områder og for 
floden Oder, der løber gennem byen. 

Vi returnerer til vores hotel igen midt 
på eftermiddagen. Aftensmad er inklu-
siv på hotellet.

Dag 3 – Udflugt til Stargard eller 
tid på egen hånd (M, A)
Denne dag er der mulighed for at kom-
me på en heldagsudflugt til området 
øst for Stettin. Efter morgenmad tager 
vi med bus til byen Stargard. Byen er 
omgivet af bymure med 4 tårne, der 
stammer fra det 13. århundrede. Fra 
Stargard kører vi nordpå mod byen 
Kolobrzeg ad de mindre veje og lands-
byer. Vi fortsætter til Kamien Pomorski 

Vi tilbyder en uforglemmelig storbyrejse til Stettin med dansk rejseleder. Vi bor på det flotte  

Radisson BLU Hotel 4**** i centrum af Stettin. Oplev kultur og shopping til priser, du ikke tror, kan 

være rigtige. Der bliver tid på egen hånd, så man kan nyde cafelivet eller gå på opdagelse. Stettin er 

besøgt af utallige danskere gennem de sidste 25 år, nu er det din tur til en skarp pris. I tilknytning til 

hotellet ligger Baltica Wellness & SPA, hvor man kan opleve en skøn atmosfære af ro og velvære. 

• Vi bor i centrum af Stettin

• 4**** hotel med halvpension

• Omfattende byrundtur i Stettin

• Dansk rejseleder

• Mulighed for SPA og Wellness

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

4 dage 
kun  

kr. 2.395

Stettin

Stargard

Kamien Pomorski

SporvognRadisson Blu Hotel

Havnefront i Stettin

– tidligere hovedstad og bispesæde i 
det vestlige Pommern. Fra Kamien Po-
morski går turen tilbage til Stettin, som 
vi når sidst på eftermiddagen / først på 
aftenen. 

Bemærk turen er en tilkøbsudflugt 
og koster kr. 95,- og skal bestilles 
sammen med rejsen. Alternativt kan 

man opleve Stettin på egen hånd.  
I forbindelse med hotellet findes et 
stort SPA og Wellness område (mod be-
taling). Aftensmad er inklusiv.

Dag 4 - Hjemrejse (M)
Efter tidlig morgenmad kører vi igen 
mod Danmark med stop ved grænsen. 

 15.07. - 18.07. Rute A 2.395

 26.08. - 29.08. Rute A 2.395

 14.10. - 17.10. Rute A 2.395

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 3 x morgenmad og 3 x aftensmad 

(beskeden 2 retters-menu)
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter og bidrag til  

Rejsegarantifonden

Valuta: Polske Zloty og Euro

Tillæg pr. person: 
• Enkeltværelse, kr. 650

• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95
• Udflugt til Stargard (dag 3) kr. 95 

(min. 10 deltagere)

Radisson BLU Hotel 4****
Ligger i hjertet af Stettin ved shop-
pingcentret Galaxy. Stilfulde værelser 
med wifi, aircondition, TV samt bad 
og toilet. Der findes indendørs pool, 
fitness og sauna. Stor morgenmads-
buffet samt beskedent aftensmåltid  
(2 retter). 

Se mere på www.radissonblu.com

 12.08. - 15.08. Rute A 2.395

 23.09. - 26.09. Rute A 2.395
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videre mod Vilnius, som vi når sidst på 
eftermiddagen. Indkvartering på vores  
hotel og herefter aftensmad. 

Dag 6 – Byrundtur i Vilnius (M, A)
Dagen er sat af til oplevelser i Vilnius, 
hvor vi først skal på byrundtur, der in-
kluderer de største seværdigheder. Vi 
kommer forbi Gediminas borgen, by-
porten og ser nogle af de mange kirker 
som findes i Vilnius. 

Om eftermiddagen tager vi på en tur 
ud til det fantastiske slot, Trakai Castle. 
Det ligger knap 1 times kørsel udenfor 
Vilnius. Selve Trakai er en lille, charme-
rende by, der ligger ned til søen Galve. 
Vi skal naturligvis besøge slottet, som 
kan dateres helt tilbage til fra 1300- 
tallet. 

Om aftenen er der middag på hotellet. 

Dag 7 – Trakai Castle og hjemrejse 
(M)
Efter morgenmaden kører vi direkte til 
lufthavnen i Vilnius og flyver retur til 
Danmark. 

Dag 1 – Ankomst til Tallinn (A)
Vi flyver fra Billund til Tallinn, som by-
der på rigtig mange interessante se-
værdigheder bl.a. Domkirken, Toom-
pea Borgen og forsvarstårnet Kiek in 
de Kok, der er en del af bymuren. 

Vi mødes om aftenen til middag på ho-
tellet. 

Dag 2 – Oplevelser i Tallinn (M, A)
Efter morgenmad er det tid til oplevel-
ser i Tallinn, enten på egen hånd eller 
sammen med vores dygtige rejseleder. 
Rejselederen tager rundt i den gamle 
bydel, hvor der findes et væld af mu-

seer og spændende butikker. Man kan 
evt. slå vejen forbi det kendte KGB Mu-
seum, som først for nyligt blev fundet. 
Der er også mulighed for at shoppe el-
ler blot sidde på en cafe og nyde livet.

Vi besøger også den danske konges 
have, hvor Dannebrog ifølge legenden 
faldt ned fra himlen d. 15. juni 1219.

Indkvartering på hotel i Tallinn, og her-
efter aftensmad på hotellet. 

Dag 3 – Sightseeing i Riga (M, A)
Vi forlader Tallinn efter morgenmaden, 
og sætter kursen sydpå mod Letlands 
hovedstad Riga. Vi når frem omkring 
middagstid, og tager direkte på by-
rundtur i den smukke hovedstad. Riga 
er så absolut kontrasternes by med 
smuk Art Nouveau arkitektur, som lig-
ger side om side med forfaldne bygnin-
ger. 

Den gamle bydel er på UNESCOs liste, 
vi kommer bl.a. forbi Sorthovedernes 
Hus fra 1344 og byens katedral, der 
siges at være den største middelalder-

kirke i hele Baltikum. Vi kommer des-
uden også forbi frihedsmonumentet 
- et mindesmærke for de faldne solda-
ter i uafhængighedskrigen i starten af 
1900-tallet. 

Dag 4 – Tid til egne oplevelser i 
Riga (M, A)
Hele dagen er sat af til egne oplevel-
ser, hvis man har lyst til dette, eller man 
kan følges med vores rejseleder rundt 
i den gamle bydel. I Riga er den gamle 
bydel kendetegnet ved adskillige hyg-
gelige restauranter og mange sjove og 
hyggelige butikker. 

Om aftenen er der aftensmad på hotel-
let. 

Dag 5 – Rundale Paladset og  
Vilnius (M, A)
Vi sætter kursen mod Litauens  
hovedstad Vilnius, undervejs gør vi 
stop ved Rundale Paladset i Bauska, 
der blev bygget til hertugen af Kurland 
i 1700-tallet. På det prangende slot 
skal vi se de forgyldte sale. Turen går 

En fantastisk rundrejse i de 3 baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Vi ser ukendte seværdighe-

der, store kontraster mellem rig og fattig samt en fantastisk arkitektur. Vi besøger hovedstæderne, 

og krydrer det med bl.a. Rundale Palace og ikke mindst Trakai Castle. Vi kommer naturligvis rundt i 

de smalle brostensbelagte stræder og ser også de høje skyskrabere. Alt i alt en meget anderledes og 

spændende rundrejse til Baltikum med Ans Rejser. Velkommen til det østlige hjørne af Østersøen.

BALTIKUM  
FRA NORD TIL SYD

• Bemærk inkl. halvpension

• Alle 3 baltiske hovedstæder

• GRATIS parkering i Billund

• Alle udflugter inkluderet

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

7 dage 
kun  

kr. 8.295

ESTLAND

LETLAND

LITAUEN

Tallinn

Riga

Vilnius

Riga

 Trakai Castle 

 09.09. - 15.09. Billund 8.295

 06.05. - 12.05. Billund 8.295

 AFGANG  LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Tallinn samt  

Vilnius – Billund t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 6 x morgenmad og 6 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Valuta: Euro

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.285
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Hoteller på rejsen
På hele rejsen rundt i Baltikum bor 
vi på gode 3*** hoteller. Alle værel-
ser har naturligvis eget bad/toilet. En 
komplet hotelliste med navn og adres-
se fremsendes ca. 8 dage før afrejse.
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Dag 4 – Halvdagsudflugt med 
rundvisning i Operaen og kurbad 
Szechenyi (M, A)
Efter morgenmaden kører vi til Ope-
raen, hvor vi skal på rundvisning. Det 
siges at være en af de smukkeste byg-
ninger i ny-renæssance i Europa. Den 
åbnede i 1884, har et hesteskoformet 
auditorie med plads til 1200 tilskuere. 
Akustikken i operahuset i Budapest 
siges at være blandt verdens bedste. 
Derefter kører vi til kurbad Szechenyi, 
hvor du har mulighed for at bade et 
par timer. Szechenys i mineralske ter-
malbade er et af Europas største bade-
komplekser med 7 udendørs pools med 
forskellige eventyrlige pool-aktiviteter, 
f.eks. strømhvirvler, boblestrålere, bru-
sere med nakkemassage, stråler til ryg-
massage indbygget i undervandsbæn-
ke. Termalbadet er fra 1881 og dermed 
det ældste medicinske bad i byen. Vi er 
tilbage på hotellet ca. kl. 13.00 og ef-
termiddagen er på egen hånd. 

Turen skal tilkøbes hjemmefra og ko-
ster kr. 475. Prisen dækker udflugten 
og rundvisning i Operaen samt entré til 
kurbadet.

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Tidlig transfer til lufthavnen i Budapest 
og vi flyver tilbage til Billund. Der bliver 
udleveret morgenbrød inden afrejsen 
fra vores hotel.   

Dag 1 – Ankomst (A)
Vi flyver fra Billund direkte til Budapest 
og ankommer sidst på eftermiddagen. 
Herfra er der transfer til vores hotel 
som ligger på Pest-siden.

Dag 2 – Den store byrundtur i 
Budapest (M, A)
”Donaus perle” er med tiden blevet 
Budapests andet navn, og byen er da 
også en af de smukkeste hovedstæder 
i Europa. I dag skal vi på den helt store 
byrundtur. På Pest-siden besøger vi og 
ser det imponerende Parlament i ny-
gotisk stil. Dets 691 lokaler er dekoreret 
med 40 kg guld. Parlamentsbygningen 
er Ungarns største bygning og indehol-

der både kronjuvelerne og rigsæblet. 
Vi lægger vejen forbi slotsområdet, 
som blev påbegyndt efter Mongolernes 
invasion i 1241. Slottet er udbygget, 
angrebet, genopbygget og forbedret 
mange gange i dets lange historie. Vi 
ser også kædebroen med den ældste 
kæde fra 1849. Et andet tilløbsstykke 
fra 1000 års jubilæet er Fiskerbastio-
nen med de syv teltlignende tårne. De 
symboliserer de syv stammer, der slog 
sig ned her. Fiskebastionen er i dag Ver-
denskulturarv – og udsigten herfra er 
også uerstattelig. Lige ved siden af skal 
vi ind og se Mathias kirken. Vi skal na-
turligvis også til tops, til Gellertbjerget. 
Her troner det 40 m høje befrielsesmo-
ment, hvorfra der er en enestående ud-
sigt. Lige nedenfor ligger det celebre 
Gellèrt Hotel. Efter frokost kører vi til 
Heltepladsen, som blev bygget i for-
bindelse med 1000 års jubilæet i 1896, 
det blev fejret med grundlæggelsen af 
denne fine plads med 36 meter høj søj-
le. På toppen af søjlen skuer ærkeeng-
len Gabriel ud over en række statuer af 
Ungarns konger og heltefigurer. Dagen 
slutter med en times sejltur på Donau. 

Dag 3 – Donauknæet (M, A)
Efter morgenmaden kører vi mod Do-
nauknæet, som ligger godt 1 times 
kørsel nord for Budapest. Området har 
fået sit navn, da Donau floden slår et 
knæk på grund af bjergene. Vi skal 
først til Esztergom, hvor vi bl.a. ser ka-
tedralen, som er den største basilika i 
Ungarn. Den blev påbegyndt i 1822 og 
stod færdig i 1869. Kuplen er et mester-
værk med vinduer i nederste stokværk. 
Nyd udsigten over Donauknæet, Esz-
tergom by og Slovakiet. Turen går vi-
dere til Visegrad, i dag en lille by belig-
gende smukt ved Donauknæet. Tilbage 
i det 14. århundrede var Visegrad ho-
vedstaden i Ungarn i ca. 100 år og i dag 
kendt på grund af sin historiske betyd-
ning og for sit Citadel. Efter rundgang 
på Visegrad Borg, går turen videre til 
byen Szentendre som betyder Sankt 
Andreas. Her bor en hel kunstner- 
koloni, og byen huser derfor mange 
små gallerier. Her spiser vi frokost 
(ekskl.). Der er tid på egen hånd, og 
de mange delikatesseforretninger er 
et besøg værd. Vi er tilbage i Budapest 
sidst på eftermiddagen.   

Midt i Ungarn ligger landets smukke hovedstad, Budapest. Byen er delt i to, den flade Pest-del og 

den bjergrige Buda-del. Vi kommer selvfølgelig rundt om det hele, fra Gellert bjerget til Helteplad-

sen. Der bliver også tid til en udflugt op til det nordlige Ungarn, nærmere bestemt til Donauknæet. 

Budapest har en begivenhedsrig fortid og gennem den ungarske hovedstad flyder Donau, Europa´s 

næstlængste flod.

BUDAPEST  
- VED DONAUS BREDDER

• 3*** hotel med halvpension

• GRATIS parkering i Billund

• Heldagsudflugt til Donauknæet

• Omfattende byrundtur 

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 5.295

Budapest
Esztergom

Donauknæet

Heltepladsen

Fiskerbastionen

Parlamentsbygningen

 17.09. - 21.09.  Billund 5.295

 AFGANG  LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Budapest t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad samt 4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansktalende rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1300
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Udflugt til kurbad (Dag 4) kr. 475

Hotel Ibis Heroes Square 3***
Dette hotel, som ligger kun få me-
ter fra Heltenes Torv i Budapest, har 
en døgnåben reception og kan til-
byde gratis WiFi. Hsök tere Metro-
station ligger kun 50 m derfra. Samt-
lige værelser på Ibis Budapest Heroes 
Square har aircondition og tv. Nogle 
af værelserne har desuden udsigt 
over Budapest Zoo. Hotellet serverer 
morgenbuffet dagligt. Det har også 
en terrasse og en bar. Læs mere på  
www.accorhotels.com

Valuta: Ungarske Forint
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Fiskerbastionen i Budapest

Vinmarker

re. Der bliver naturligvis mulighed for 
at smage forskellige vine. Aftensmad 
hjemme hos det tidl. parlamentsmed-
lem, Albert Alføldi.

Dag 5 - Frit program samt termal-
bad og afslutningsmiddag (M, A) 
Efter morgenmaden er formiddagen 
afsat til frit program. Eftermiddagen 
er sat af til forkælelse og afslapning i 
Kiskunmajsa, hvor et af Ungarns største 
termalbade ligger. Afslutningsmiddag 
på restaurant Kecskemet Csarda.

Dag 6 - Afrejse (M)
Tidlig afgang fra hotellet. Vi sætter 
kurs mod lufthavnen i Budapest og fly-
ver hjem.

Dag 1 - Ankomst (A)
Vi flyver fra Billund direkte til Buda-
pest, herfra i bus til vores hotel (Arany 
Homok) i Kecskemet. Byen ligger 80 km 
syd for den ungarske hovedstad. Efter 
indkvartering er der aftensmad på ho-
tellet.

Dag 2 - Sightseeing og pusztatur 
(M)
Efter morgenmaden starter vi med en 
byrundtur. I perioden 1992 - 2013 var 
Det Danske Kulturinstitut placeret i 

byen. Kecskemet er nok mest kendt for 
sin exceptionelle arkitektur og de man-
ge kirker. Efter sightseeingen besøger 
vi det smukke Rådhus.

Om eftermiddagen kan man vælge at 
komme på en spændende pusztatur 
Pusztaen er et græsklædt sletteland-
skab, som oprindelig var beboet af hyr-
der, der på deres heste passede de store 
kvæg- og fåreflokke.

Vi skal overvære et spektakulært heste-
show, efterfulgt af en 3 retters puszta-
middag. Under middagen, der er inkl. 
drikkevarer, bliver vi underholdt med 
sigøjnermusik.

Dag 3 - Heldagstur til Budapest 
(M, A)
Tur til "Østeuropas Paris" Budapest. 
Historiske bygninger og slotte, roman-
tiske broer, grønne parker, god mad 
og vin og en venlig befolkning ken-
detegner byen. Vi skal på byrundtur i 
bus, hvor vi bl.a. kommer forbi Helte-

nes Plads, Fiskerbastionen der i dag er 
Verdens Kulturarv og den smukke Ma-
thiaskirke. Vi skal naturligvis også til 
tops på Gellertbjerget. Her troner det 
40 m høje befrielsesmonoment, hvorfra 
der er en enestående udsigt. I Budapest 
bliver der også lejlighed til at være på 
egen hånd. Dagens program slutter 
med aftensmad på restaurant Kalten-
berg, hvor der bliver underholdning.

Dag 4 - Besøg på en lille gård, 
byen Kalocsa og vinkælderbyen 
Hajos (M, F, A)
Efter morgenmaden går turen til en 
smuk lille gård, som ligger langt ude på 
landet lidt nord for Kecskemet. Her be-
søger vi familien Kujani, der fortæller 
og viser os rundt på gården. Frokosten 
serveres på gården.

Om eftermiddagen besøger i ærkebi-
skoppens domkirke i Kalocsa og byens 
paprikamuseum, derfra videre til vin-
kælderbyen, Hajos, hvor der bliver lej-
lighed til at besøge forskellige vinkæld-

Oplev ukendte sider af Ungarn, på denne spændende tur med Ans Rejser. Interessante seværdighe-

der, folke- og sigøjnermusik, små rustikke landsbyer, imponerende arkitektur og en venlig befolk-

ning. Ungarn er rig på uspoleret natur. Med 1259 varme kilder fordelt over hele landet byder Ungarn 

også på forførende spa- og wellnessoplevelser. Hovedstaden Budapest, som vi også besøger, er en 

af verdens smukkeste hovedstæder takket være en enestående beliggenhed. Turen byder også på 

kulinariske oplevelser, da smagspaletten i det ungarske køkken er mangfoldig.

UKENDTE SIDER AF UNGARN

• Bo på puszta´en i Kecskemét

• Inklusiv udflugter og halvpension

• Vi oplever Budapest

• Middag hos et tidligere  

 parlamentsmedlem

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

6 dage 
kun  

kr. 6.495

Budapest

Kalocsa

Kecskemét

Hesteshow på Pusztaen

 22.08. - 27.08.  Billund 6.495

 AFGANG  LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Budapest t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 5 x morgenmad, 1 x frokost og  

4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (inkl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Parkering i Billund Lufthavn
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 900
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272

Hotel Aranyhomok 4****
Dette wellness-hotel ligger centralt i 
Kecskemét. Der er spa-område med 
indendørs swimmingpool, og gra-
tis internetadgang. Der er bad/toilet 
samt aircondition på alle værelser.

Se mere på www.hotelaranyhomok.hu

Valuta: Ungarske Forint
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Dag 1 - Ankomst til Zagreb (A)
Vi ankommer til Zagreb omkring mid-
dagstid og tager på sightseeing.

Det lokale marked midt i centrum åb-
ner tidligt, og byen summer af liv. De 
blå sporvogne bringer folkevrimlen 
frem og tilbage og handlen foregår i 
en munter tone. Cafeer og restauran-
ter ligger her i den nedre bydel, hvor vi 
skal opleve det pulserende byliv. I den 
øvre del finder vi byens barokke stil og 
de mange spændende museer. Byen er 
grøn med store parker og små oaser. 
Savafloden, der er Kroatiens længste 
flod, løber stille gennem byen. Vi skal 
se byens vartegn, den imponerende Ka-
tedral Sveti Stjepan. 

Dag 2 - Zagreb, Mirogoj kirkegård 
og Beograd (M, A)
Efter morgenmaden kører vi til den 
imponerende kirkegård Mirogoj lige 
uden for Zagreb. Her ligger eks-Jugo-
slaviens store statsmand, Franco Tud-
man, begravet. Og her ligger de kendte 
kunstnere og de mange ofre for 1. og 
2. verdenskrig. 

Vi fortsætter mod Beograd og spiser 

vores frokost (ekskl.)på en lokal lande-
vejsrestaurant. Efter ankomst og ind-
kvartering på vores hotel, er der tid til 
egne aktiviteter. 

Dag 3 - Beograd (M, A)
I dag skal vi med vores lokalguide på 
byrundtur i Serbiens hovedstad, Beo-
grad. Vi ser Kalemegdan, Beograds 
mægtige fæstning til forsvar af byen. 
På yderspidsen af fæstningsområdet er 
der en betagende udsigt til de to vældi-
ge floder, Sava og Donaus sammenløb. 
Vi lægger vejen forbi Nicola Tesla mu-
seet, stiftet til ære for den serbisk-ame-
rikanske videnskabsmand. Vi gør stop 
ved byens vartegn, den grandiose og 
tredjestørste ortodokse kirke, St. Sava, 
et ny-byzantinsk mesterværk, inspire-
ret af Istanbuls store kirke, Hagia Sofia. 

Efter byrundturen er der tid til at gå på 
opdagelse i Beograd. Det gamle kvarter 
Skadarlija, Beograds Boheme-kvarter, 
er et besøg værd; her boede kunstnere, 
forfattere og malere og området min-
der om Montmartre i Paris. Beograd er 
markedernes by og her købes og sæl-
ges alskens varer til højstbydende. 

Dag 4 - Beograd og Sarajevo  
(M, F, A)
I dag begiver vi os mod Sarajevo. Ef-
ter nogle timers kørsel bliver det tid 
til at strække ben og gå en lille tur i 
de smukke omgivelser ved Tsric. Vores 
restaurant ligger i disse skønne omgi-
velser, og serverer god lokalproduceret 
mad, øl og vin. Den lokale blomme-
snaps, Slivovits, kan smages her. 

Efter frokosten fortsætter vi mod Sara-
jevo, og resten af dagen kører vi gen-
nem det ene smukke og dramatiske 
natursceneri efter det andet. Et sted 
derude, i nærheden af Srebrenica, ser 
vi flere gravpladser på bjergsiderne. Vi 
kan ikke undgå at tænke på den bar-
ske Srebrenica-massakre tilbage i 1995, 
hvor 8.000 drenge og mænd blev dræbt 
i den sidste krig på Balkan. Vi gør stop 
for fotos og eftermiddagskaffe, inden 
vi er fremme i Sarajevo. 

Dag 5 - Sarajevo (M, A)
Sarajevo er kontrasternes by, og i dag 
får vi syn for sagen i denne hyggelige 
by ved floden Miljacka; her ligger den 
muslimske bydel, også kaldet ”Europas 

Området har en broget historie, kontrastfyldt kultur og unik natur, hvilket gør Balkan til et af Euro-

pas mest interessante og seværdige områder. Her finder vi de antikke kystbyer, de store moderne 

kulturbyer, små landsbyer og enkeltstående huse i en altomfavnende natur. Mellem kystbyerne og 

storbyerne rejser sig store bjergmassiver, frodige dale og bugtende floder. 

• Unik rejse på hele 11 dage

• Oplev broen i Mostar

• Vi besøger hele fire lande

• Dubrovnik - Adriaterhavets Perle

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

11 dage 
kun  

kr. 10.995

Budva

Marked i Sarajevo

Beograd

DEN ULTIMATIVE BALKANREJSE
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 18.09. - 28.09. Aalborg 10.995

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Aalborg – Zagreb samt  

Split – Aalborg t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 10 x morgenmad, 3 x frokost og 

10 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Alle skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.400

• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Hoteller på rejsen
På hele rejsen bor vi på 3*** og 4**** 
hoteller. Alle værelser med eget bad / 
toilet. En komplet hotelliste med navn 
og adresse fremsendes ca. 8 dage før 
afrejse.

Valuta:
• Euro i Montenegro
• Kroatiske Kuna i Kroatien
• Konertible Mark i Bosnien
• Dinar i Serbien

Dag 9 - Dubrovnik by (M, A)
Dubrovnik imponerer og den kaldes da 
også for ”Adriaterhavets Perle”. Vi går 
en tur gennem den livlige hovedgade 
Stradun med dens kalkstensbelægning, 
sine bastante mure og mange middel-
alderlige kirker, klostre og paladser. 
Dubrovnik er bygget på en klippe og 
beskyttet af en høj bymur mod det 
glinsende hav. Fra bymuren ses de røde 
terrakotta-tage med det blå hav som 
en kontrast hertil.

Om denne smukke perle sagde den 
irske forfatter og nobelpristager Ge-
orge Bernard Shaw, at ”de der leder 
efter paradis på jorden, skulle tage til 
Dubrovnik”. Efter frokost (ekskl.) går 
turet til Trogir.

Dag 10 - Split og Trogir (M, A)
I dag lægger vi ud med den antikke 
by Split, en af de mest interessante og 
pompøse byer i Kroatien, grundlagt af 
den romerske kejser Diokletian i år 295. 
Vores lokalguide viser os det unikke 
Diokletians Palads, et af de bedst be-
varede minder fra romertiden. Paladset 
er omgivet af høje mure, porte, tårne 
og søjler. Indenfor murene er der mas-
ser af liv i de smalle stræder, og herinde 
findes mange seværdigheder. 

Efter byvandringen er der tid på egen 
hånd, inden vi fortsætter til en anden 
perle på den dalmatiske kyst, Trogir. 

Serbiske delikatesser

Trogir

Jerusalem”. De små værksteder er le-
vende med arbejdende håndværkere, 
som slår mønster i messingbakker, tin-
krus osv. Vi skal kigge ind i den gamle 
karavanestation, hvor der i dag sælges 
alskens orientalske varer og eksklusive 
håndknyttede tæpper. Tidligere var det 
et overnatningssted for de karavaner, 
der bragte varer langs Silkevejen. 

Herfra går turen til Den Store Moské, 
inden vi begiver os ind i den anden og 
mere moderne bydel. Vi ser Katedra-
len, det Østrig-ungarske kvarter og Na-
tionalbiblioteket. Sarajevo er en smel-
tedigel af forskellige kulturer og efter 
nogle vanskelige år under og efter den 
sidste krig, lever befolkningsgrupperne 
i dag i fredelig sameksistens. 

Dag 6 - Broen i Mostar,  
vinsmagning og Budva (M, F, A)
Vi forlader Sarajevo og fortsætter til 
Mostar med Balkans mest berømte bro. 
Broen blev skudt i stykker i 1992, da 
byens to befolkningsgrupper, den kro-
atisk-katolske og den bosnisk-muslim-
ske, fra hver sin side af broen beskød 
hinanden. Broen er genopført i sin for-
dums pragt, og vi skal naturligvis nyde 
udsigten fra broen ud over floden, Ne-
retva. Neretva er Herzegovinas største 
flod med en længde på 225 km og sam-
tidig en af de koldeste floder i verden.

Mostar var den by, der blev værst ramt 

under den sidste krig, og det ses stadig 
i flere af bygningerne. Efter frokost 
i Mostar kører vi mod Budva over de 
smukke bjerge, og Neretva følger os på 
vej. Nu nærmer vi os kysten og Adria-
terhavet og dermed det område, hvor 
en stor del af Balkans vine produceres. 
Vi stopper ved Trebinje for vinsmag-
ning i Tvrdos vinkælder. Vi ankommer 
til Budva først på aftenen. 

Dag 7 - Budva, Lovcen National 
Park med Cetinje og Negusi (M, F, A)
Vi er nu i Montenegro, siden 2006 en 
selvstændig lilleputstat med ca. 78.000 
indbyggere. 

Vi begynder dagen med en tur op i 
nationalparken Lovcen, der ligger i de 
Dinariske Alper, og som er kendt for sit 
plante- og fugleliv. Vi kører videre til 
kongebyen Cetinje, Montenegros for-
melle hovedstad. Her ligger de store 
pastelfarvede huse, og vi fornemmer 
tydeligt, at her boede den rigeste del 
af befolkningen. 

Tid på egen hånd til at slentre gennem 
byen. Herefter går turen ad bjergets 
kalkstensformationer til landsbyen Nje-
gusi, hvor Montenegros berømte dig-
ter og leder Petar Ptrovic il Niegos er 
født og begravet. Byen er også kendt 
for sit solide køkken, og vi smager den 
lokalt producerede skinke og ost og 
måske et glas honningvin. Herfra kører 

vi tilbage til Budva, kendt for sine dej-
lige strande og den historiske by. Budva 
er yderst charmerende med smalle ga-
der og stræder, borg og fæstningsmur 
og flere historiske monumenter.

Dag 8 - Kotor og Neum (M, A)
På vej til Neum gør vi stop i den smukke 
by, Kotor, der har en fascinerende pla-
cering i bugten Boka Katorska, en af de 
dybeste og længste bugter i Adriater-
havet. Rundt om byen tårner det 1.985 
meter høje Orjen-bjerg og Lovcen-bjer-
gene sig op. Byen er fra 1979 optaget 
på UNESCOs verdenskulturarvsliste. 
Engang hørte byen og omegnen til Ve-
nedig, og Kotor var en af de betydelig-
ste havnebyer i Adriaterhavet. Det ses 
på byens størrelse, de store paladser, 
mange middelalderkirker og på arki-
tekturen. 

Kotor by er omkranset af en lang 
fæstningsmur, som har forsvaret byen 
i århundreder, men hverken den eller 
verdenskulturarvslisten kunne beskytte 
byen ved det store jordskælv i 1979. 
Rystelserne lagde størstedelen af byen 
i ruiner. Den er i dag nænsomt genop-
bygget med stor hensyntagen til arki-
tekturen. På et af Kotors mange torve 
ligger Sveti Tripun katedralen, der er 
et af byens vartegn. Efter frokost kører 
vi langs den smukke kyststrækning til 
vores hotel, der ligger lige ud til Adria-
terhavet. 

Gennem antikken udviklede byen sig 
til en travl havneby og er fuld af flotte 
bygninger og monumenter, der vidner 
om dens lange historie. 

Byen har på grund af dens strategiske 
beliggenhed ved Adriaterhavet været 
indtaget af både romere, italienere, 
grækere og franskmænd. Det ses tyde-
ligt i byens kulturelle arv. Vi ser kate-
dralen med den smukke portal skabt af 
den berømte skulptør Radovan tilbage 
i middelalderen. 

Dag 11 - Hjemrejse (M)
Efter tidlig morgenmad kører vi til luft-
havnen i Split. Vi kan vinke farvel til 
en uforglemmelig rejse til et uopdaget 
hjørne af Europa med en interessant 
historie, kontrastfyldt kultur og enestå-
ende natur. 

Kotor bugten

SERBIEN

MONTENEGRO

KROATIEN

BOSNIEN

Budva

Kotor
Dubrovnik

Mostar
Blagaj

Zagreb

Split

Trogir
Sarajevo

Beograd

Dubrovnik
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 15.05. - 22.05. Aalborg 8.995

 AFGANG  LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Aalborg - Zagreb t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad, 7 x frokost og  

7 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (inkl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.050
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272

3*** Hotel
3*** hotel i centrum af Crikvenica. 
Værelser med eget bad og toilet.

Valuta: Kroatisk Kuna

Krk

Crikvenica

Dag 6 – Rundt på Krk (M, F, A)
I dag skal vi til Krk, som ligger med sin 
idylliske natur langt fra hverdagens hek-
tiske liv. Middelalderen har sat sine spor 
på øen med dens små og snoede gader, 
pittoreske torve og fæstningsmure. Vi 
kører over den 1 km lange bro, som 
forbinder øen til fastlandet, og starter i 
hovedbyen Krk. 

Derefter kører vi til Punat, der har Cen-
traleuropas største marina. Landsbyen 
ligger inde i en bugt, som er kendt for 
den lille ø som ligger midt ude i den. 

Frokosten indtager vi i den smukke by 
Vrbnik, der er bygget på en 50 meter 
høj klippeskrænt og omgivet af vinmar-
ker. Verdens smalleste gade findes i øv-
rigt også her. Aftensmad på hotellet.

Dag 7 – Byrundtur i Rijeka (M, F, A)
Besøg i Kroatiens vigtigste havneby, Ri-
jeka. Vi skal på sightseeing, og der bli-
ver også lidt tid på egen hånd til shop-
ping. Byen ligger i Rijeka bugten, og 
kun 35 km fra Crikvenica, hvor vi bor.

Der er frokost på vores hotel og efter-
middagen er til fri disposition. Afslut-
ningsmiddag på restaurant Amor.

Dag 8 - Hjemrejse (M)
Morgenmadspakke med fra hotellet. Vi 
sætter kursen mod lufthavnen.

Dag 1 – Ankomst (F, A)
Vi flyver fra Aalborg til Zagreb, og her-
fra er der transfer til vores hotel i Crik-
venica. Byen ligger ved Kvarnerbugten, 
midt i den kroatiske riviera, og var i sin 
tid en anerkendt kurby. Hotellet er be-
liggende ned til den berømte strand-
promenade. 

Efter indkvartering er der aftensmad 
på hotellet. 

Dag 2 – Sejltur (M, F, A)
I dag udforsker vi området til havs med 
en spændende sejltur, hvor vi oplever 
Rivieraen fra havsiden. Frokost på ho-

tellet og om aftenen middag på restau-
rant. 

Dag 3 – Istrien rundt (M, F, A)
I dag skal vi udforske den smukke halvø 
Istrien. Landskabet er præget af fanta-
stiske strande, grønne bugter, klippe-
kyster med laguner, grønne pinjeskove 
og bjerglandsbyer. Indtil slutningen af 
1700-tallet var Istrien under venezi-
ansk herredømme og derefter under 
østrigsk-ungarsk herredømme frem til 
1919. Vi besøger desuden familien Ti-
kel, hvor vi ser og hører om olivenpro-
duktion og vinavl. 

Til frokost nyder vi en lokal kroatisk 
middag som familien tilbereder til os. 
Aftensmad på hotellet. 

Dag 4 – Velika Kapela (M, F, A)
Efter morgenmaden går turen til de 
smukke skovklædte bjerge Velika Ka-
pela. Her skal vi besøge ægteparret 
Drazena og Vlado Lukovo. Familien bor 
midt i en skov på bjerget. Her skal vi 

nyde en menu, som består af skovens 
vækster bl.a. brændenælder, diverse 
krydderurter, forskellige trøfler og 
svampe. Aftensmad på vores hotel.

Dag 5 – Udflugt til Lika-højlandet 
(M, F, A)
Dagens mål er Lika-højlandet, og vi be-
giver os af sted efter morgenmad. Vi 
kører sydpå langs kysten til Senj, herfra 
over bjergene gennem Vratnik-passet 
til Lika-regionen. 

Køreturen bringer os videre forbi Oto-
cac til Sinac og den fredede vandkilde 
til en af Europas reneste bjergfloder, 
Gacka. Vi besøger den historiske og 
fredede trævandmølle. 

Vi besøger desuden mølleren lidt syd 
for Otocac, hvor vi ligeledes får serve-
ret frokost. Vi kører herefter igennem 
et landbrugsområde, som endnu bærer 
præg af de mange krigshandlinger, der 
fandt sted under krigen i 90´erne. Af-
tensmad på vores hotel i Crikvenica.

Det er ikke alene på grund af det dybblå og rene hav, at Kroatien er noget særligt, men også på 

grund af landets forskellige kulturer, som den dag i dag afspejler sig i området, hvor vi skal være. 

En uge med spændende oplevelser venter forude – bustur til øen Krk, som er Kvarnerbugtens og 

Adriaterhavets største ø. Heldagstur til Lika-højlandet gennem smukke bjerglandskaber, bådtur med 

frokost m.m. Vi bor under hele opholdet på Hotel International i Crikvenica, kun 50 meter fra det 

azurblå Adriaterhav.

DET UKENDTE KROATIEN

• Skønt hotel ud til Adriaterhavet

• Inklusiv udflugter og helpension

• Oplev øen Krk

• Rejseleder Thomas Bertntsen

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 8.995

Krk

Lika
højlandet

Rijeka

Crikvenica

Velika Kapela

Rijeka

Krk
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Dag 1 - Afrejse og Dubrovnik (A)
Vi flyver fra fra Aalborg til Dubrov-
nik med mellemlanding i København. 
Dubrovnik er en imponerende storby, 
der kaldes for "Adriaterhavets Perle". 
Der bliver en kort sightseeing inden 
bussen kører til grænsen mellem Kro-
atien og Bosnien. Efter grænseover-
gangen kører vi til den spændende by, 
Mostar. Efter indkvartering spiser vi af-
tensmad på hotellet.

Dag 2 - Mostar (M, A)
Efter morgenmaden bliver der en gui-
det rundtur i Mostar. Vi gør ophold 
ved "Den Gamle Bro" (Stari Most), der 
er på UNESCO's verdenskulturarvliste. 
Broen blev skudt i stykker under krigen 
i 1992. Den er i dag genopført og vi skal 
naturligvis nyde udsigten ud over flo-
den, Neretva. Der bliver mulighed for 
at udforske byen på egen hånd. Sidst 
på eftermiddagen besøger vi vinbon-
den, Filim Kordic. Vi kommer helt ned i 
vinbondens kælder og får fortalt spæn-
dende historier. Aftensmaden spiser vi i 
Filim's restaurant "Enkerne".

Dag 3 - Heldagstur til Sarajevo (M, A)           
Vi starter efter morgenmaden mod 
hovedstaden, Sarajevo. Undervejs kom-
mer vi gennem et utroligt smukt bjerg-
landskab. Sarajevo er kontrasternes 
by, og vi vil opleve, hvorfor byen også 
kaldes "Europas Jerusalem" med de 

Dubrovnik

 07.09. - 11.09. Aalborg 6.995

 08.06. - 12.06. Aalborg 6.995

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Aalborg – Split t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad, 1 x frokost og  

4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (inkl. entreer)
• Dansk rejseleder
• Alle skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 800
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

Hotel i Mostar 3***
Hotel, beliggende centralt i Mostar. 
Alle værelser er naturligvis med eget 
bad/toilet og tv. 

Hotel Medena i Trogir 3***
Skønt hotel kun 150 meter fra Adria-
terhavet. Alle værelser er med eget 
bad/toilet og tv. Se mere på www.ho-
telmedena.com

Valuta: Convertible Mark i Bosnien 
samt Kroatiske Kuna

5 dage 
kun  

kr. 6.995

KROATIEN

BOSNIEN

Mostar

Split
Sarajevo

SPLIT, MOSTAR & SARAJEVO
Gennem århundreder har det områdeværet en smeltedigel af forskelligheder, der er præget af både 

fredelig sameksistens og blodige krige.  Vi besøger mange af de historiske steder bl.a. Balkans mest 

berømte bro i Mostar samt broen i Sarajevo, hvor mordet på den Østrig/ungarske kronpris Ferdinan 

gav startskuddet til 1. Verdenskrig. Rejsen byder på fantastiske naturoplevelser. Kæmpe bjergeområ-

der, smukke dale og ikke mindst Europas flotteste kystområde.

• Meget skarp pris

• Nyhed 2019

• Oplev broen i Mostar

• Ekspert rejseleder

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:
levende, små værksteder, hvor hånd-
værkere slår mønster i messingbakker, 
tinkrus osv. I Sarajevo bliver der tid på 
egen hånd. Inden vi forlader byen, skal 
vi besøge den berømte bro, hvor den 
Østrig-Ungarske kronprins blev myrdet 
og som gav startskuddet til 1. verdens-
krig. På turen tilbage til Mostar gør vi 
ophold ved restaurant Kovavevic for 
middag.

Dag 4 - Besøg hos olivenbonde og 
Split (M, F, A)
Efter morgenmaden forlader vi Mostar 
og kører mod Kroatien. Kort tid efter vi 

har passeret grænsen mellem Bosnien 
og Kroatien, besøger vi olivenbonden 
Jure Vukusic. Efter at Jure har oriente-
ret om stedets olivenproduktion, serve-
rer han en frokost for os, inden vi kører 
til Split. Denne antikke by er en af de 
mest interessante og pompøse byer i 
Kroatien, grundlagt af den romerske 
kejser Diokletian i år 295. Vi slutter da-
gen med indkvartering på Hotel Mede-
na i Trogir. Aftensmad på hotellet.

Dag 5 - Hjemrejse (M)
Hjemrejsen til Danmark er fra lufthav-
nen i Split.
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Dag 1 – Afrejse (F, A)
Efter ankomst til Split, kører vi med bus 
til Mostar i Bosnien. Undervejs stopper 
vi for frokost på en restaurant. Vi bliver 
indkvarteret på et hotel i Mostar, hvor 
vi skal bo de næste 4 nætter. Derefter 
middag på hotellet. Mostar er stedet 
hvor Centraleuropa møder Orienten. 
Kroaterne bor med deres katolske kir-
ker på den ene side af floden. De bos-
niske muslimer bor på den anden side. 
Indbyggerne i Mostar har i århundrede 
ernæret sig af tobaks-, fødevare-, teks-
til-, kobber- og aluminiumindustri, hvil-
ket stadig præger bybilledet.

Dag 2 – Mostar (M, F, A)
Morgenmad på hotellet i Mostar, og 
herefter afholder vi et lille informati-
onsmøde. Dagens første programpunkt 
bliver en guidet rundtur i byen. Vi ser 
nærmere på byens vartegn, Stari Most 
– Den Gamle Bro, med de to vagttårne. 

Broen spænder 28,7 meter hen over 
Neretva-floden i 21 meters højde. Bro-
en blev bygget af tyrkerne i 1600-tal-
let og siden sprængt i stykker under 
borgerkrigen i Jugoslavien. Den er nu 
genopført og på UNESCO’s verdenskul-
turarvsliste. 

Vi fortsætter vores vandring gennem 
Mostar og slutter af ved den gamle 
moské, der ligger lige ned til floden. 
Her har der været tilknyttet en Hamam 
(tyrkisk bad), og området har desuden 
været benyttet til garveri pga. belig-
genheden tæt ved floden. 

Herefter er der mulighed for at udfor-
ske byen på egen hånd. Mostar har i år-
hundreder været kendt for sine mange 
kobbersmede, sine tekstiler, sine vine 
og andre lækre specialiteter, så der er 
masser af muligheder for at handle 
souvenirs af enhver slags. 

Efter formiddagen i byen, spiser vi fro-
kost på en restaurant ved den histori-
ske bro. Om eftermiddagen besøger vi 
vinbonden Filim Kordic. Til stedet knyt-
ter sig en familietragedie, og vi vil høre 
denne spændende politiske historie i 
gårdens vinkælder. Vi både smager på 
de liflige dråber og spiser middag på 
Kordic´s restaurant.

Dag 3 – Sarajevo (M, F, A)
Efter morgenmaden tager vi på en hel-
dagstur med lokalguide rundt i Bosni-
ens berømte hovedstad, Sarajevo. 

Sarajevo er kontrasternes by, og det får 
vi at se i denne hyggelige by ved floden 
Miljacka. Her ligger Den gamle Moské, 
og her findes den muslimske bydel, 
også kaldet ”Europas Jerusalem”, hvor 
håndværkerne arbejder inde bagved i 
de små butikker. De slår bl.a. mønster i 
tinkrus, kaffestel, armbånd m.m. 

Split

Sarajevo

Denne tur går til et af Europas mest interessante områder. Netop her mødes 3 af verdens største 

religioner; Den muslimske, den ortodokse og den kristne. Det er ligeledes i dette område, at 3 store 

civilisationer støder sammen. Osmanien (Tyrkiet), Østeuropa og Vesteuropa. Gennem århundreder 

har området været en smeltedigel af forskelligheder, der er præget af både fredelig sameksistens 

og blodige krige.  Vi besøger mange af de historiske steder bl.a. Balkans mest berømte bro i Mostar 

samt broen i Sarajevo, hvor mordet på den Østrig/ungarske kronpris Ferdinan gav startskuddet til 

1. Verdenskrig. Rejsen byder på fantastiske naturoplevelser. Kæmpe bjergeområder, smukke dale og 

ikke mindst Europas flotteste kystområde.

• Se nye sider af Balkan

• Udflugter og helpension inkl.

• Vi oplever broen i Mostar

• Rejseleder er Thomas Berntsen

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 8.995

Moské i Sarajevo

BOSNIEN BAG FACADEN
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Vi slentrer omkring i bydelen. Måske 
viser en af butiksindehaverne os, hvor-
dan en rigtig tyrkisk kaffe skal laves.  Vi 
skal ind i den gamle karavanestation, 
hvor der i dag sælges alverdens orien-
talske varer. Tidligere var det overnat-
ningssted for de karavaner, der bragte 
varer langs Silkevejen. Der er mulighed 
for at komme op på første etage og se 
de små værelser, hvor handelsmæn-
dene sov, og hvor de gemte deres mest 
eksklusive varer. 

Herfra går turen til Den Store Moské, 
hvorefter det bliver tid til lidt at spise.

Efter frokost bevæger vi os ud i den 
moderne bydel. Vi ser katedralen, na-
tionalbiblioteket og det Østrig-ungar-
ske kvarter. Her ser vi den berømte bro, 
hvor den Østrig-ungarske kronprins 
blev myrdet, og som gav startskuddet 
til 1. Verdenskrig. 

Der bliver også tid på egen hånd, inden 
vi sætter kurs mod restaurant Kovave-
vic for middag, og derefter kører vi det 
sidste stykke til Mostar. 

Dag 4 – Hercegovina (M, F, A)
Efter morgenmaden skal vi opleve det 
bedste af Hercegovina. I Blagaj vil vi be-
søge Europas største vandkilde. 

Vi skal besøge et kloster, og i Pocitelj 
finder vi en middelalderborg, som har 
haft stor betydning som forsvarsværk, 

og endelig skal vi opleve floden Tribi-
zats vandfald. Undervejs er der frokost.

Eftermiddagen er på egen hånd i Mo-
star. Middag på restaurant Del Rio i 
Mostar.

Dag 5 – Klippesøer og Trogir  
(M, F, A)
Efter morgenmaden forlader vi Mostar. 
På vej mod kysten gør vi ophold i Me-
dugorje, hvor vi besøger den kendte 
pilgrimsdestination Herceg. I Medugor-
je landsby har der siden 1981 løbende 
foregået kirkelige åbenbaringer og mi-
rakler. Frokost på stedet. 

Efter vi har passeret grænsen mellem 
Bosnien og Kroatien, kører vi til Imo-
tski, hvor vi gør ophold ved 2 berømte 
klippesøer: Den Blå Sø og Den Røde Sø.

Vi ankommer om aftenen til Hotel Me-
dena i Trogir. Efter indkvartering er der 
middag på hotellet.

Dag 6 – Historiske Sinj og antikke 
Trogir (M, F, A)
Efter morgenmaden kører vi til den 
historiske by Sinj. Sinj er beliggende 
25 km inde i landet mellem 4 bjerge, 
hvilket giver byen et dejligt middel-
havsklima. I byen ligger et Fransciska-
ner kloster med tilhørende kirke og en 
statue af Vor frue af Sinj – et yndet pil-
grimsted. 

Byen blev indtaget af tyrkerne i 1525 
og belejret af osmanerne fra det 16. – 
17. årh. Frokost hos Josip Zorica. 

Efter frokost kører vi til den antikke 
by Trogir, hvor vi skal på sightseeing. 
Gennem de sidste 2.000 år har græsk, 
romersk, veneziansk og for en kort pe-
riode fransk herredømme sat sine tyde-
lige kulturelle spor, hvilket fornemmes 
i de smalle brostensbelagte gader i den 
gamle bydel. 

Vi ser den nyrenoverede Katedral St. 
Lawrence fra middelalderen med den 
utrolige smukke portal, lavet af den 
berømte skulptør Radovan.  Vi ser også 
Kamerlengo borgen fra det 15. årh.

Her kan man gå på borgens mur eller 
klatre op ad en stige, hvorfra man har 
en vidunderlig udsigt. Der bliver også 
tid på egen hånd i denne gamle by til 
at fornemme dens store kulturrigdom. 

Om aftenen mødes vi til middag på  
hotellet.

Dag 7 – Besøg hos olivenbonde 
samt Split (M, F, A)
Efter morgenmaden besøger vi oliven-
bonden Jure Vukusic. Frokosten serve-
res ligeledes her. 

Om eftermiddagen bliver der sightsee-
ing i storbyen Split. Split er en af de 
mest interessante og pompøse byer i 
Kroatien, grundlagt af den romerske 

kejser Diokletian i år 295. Vi ser det 
unikke Diokletians palads, et af de 
bedst bevarede minder fra romertiden. 
Paladset er omgivet af høje mure, por-
te, tårne og søjler. Inden for murene er 
der stadig masser af liv i de smalle stræ-
der, og der findes mange seværdighe-
der derinde. 

Om aftenen er der afslutningsmiddag 
på lokal restaurant.

Dag 8 – Hjemrejse (M)
Morgenmad på hotellet, derefter af-
gang til lufthavnen i Split.

Trogir i Kroatien

Mostar

Vandfald i Jajce

 29.05. - 05.06. Aalborg 8.995

 AFGANG  LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Aalborg – Split t/r 
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad, 7 x frokost og  

7 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (inkl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Alle skatter, afgifter og bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.050
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272

Hotel i Mostar 3***
Hotel, beliggende centralt i Mostar. 
Alle værelser er naturligvis med eget 
bad/toilet og tv. 

Hotel Medena i Trogir 3***
Skønt hotel kun 150 meter fra Adria-
terhavet. Alle værelser er med eget 
bad/toilet og tv. Se mere på www.ho-
telmedena.com

Valuta: Convertible Mark i Bosnien 
samt Kroatiske Kuna

KROATIEN
BOSNIEN

Split
Sarajevo

Mostar

Trogir
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FLODKRYDSTOGTER
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 24.04. - 29.04. Se www 6.595

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning i Holland
• 4 x overnatning på båden
• 5 x morgenmad
• 5 x aftensmad
• 3 x frokost
• Drikkevarer på skibet 
• Alle nævnte udflugter  

ekskl. entreer
• Dansk rejseleder på hele rejsen
• 4-stjernet bus
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkelt værelse/kahyt kr. 1750
• Enkelt værelse/kahyt på øvre dæk 

kr. 2.600
• Dobbelt kahyt på øvre dæk kr. 850
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

MS Modigliani 4****
Flodkrydstogtsskibet MS Modigliani 
er et komfortabelt 4-stjernet todæk-
kerskib. Skibet har 78 kahytter fordelt 
på to dæk. Der er aircondition overalt 
indvendigt på skibene. Stor lounge 
med bar, restaurant, reception og hall. 
Stort soldæk med hvilestole til fri af-
benyttelse for alle passagerer. 

Alle kabiner er med eget bad & toilet, 
TV, sikkerhedsboks, telefon, hårtørrer 
og 220 volt. Kahytterne har alle vin-
due over vandlinjen.  

Valuta: Euro 
 
Krydstogtet arrangeres i samarbejde 
med Hanstholm Rejser

gelig pladser. I 2018 er Antwerpen på 
Lonely Planets Top 10 over byer, man 
skal opleve. 

Dag 5 - Antwerpen – Gronningen 
(M, A)
Vi nyder den sidste morgenbuffet 
ombord, inden det er tid til at gå fra 
borde. Bussen holder klar til at hente 
os, og vi kører nordpå mod Holland. Vi 
kører gennem Rotterdam og kommer 
bl.a. forbi Euromast, Delfshaven og op-
lever Rotterdams moderne arkitektur. 
Der bliver lidt tid på egen hånd til evt. 
frokost. 

Efter ophold i Rotterdam fortsætter vi 
nordpå gennem de farverige blomster-
markeder, som er en stor og fantastisk 
oplevelse. Vi holder pause i Volendam, 
hvor vi går en lille tur i den hyggelige 
og særprægede by. 

Herfra kører vi over den 30 km lange 
”Afsluitdijk” dæmning videre til over-
natningshotellet, hvor vi skal have af-
tensmad og overnatte. 

Dag 6 - Hjemkomst (M)
Vi kører hjemover efter morgenmaden. 
Der vil blive et ophold ved den dansk/
tyske grænse med mulighed for lidt 
indkøb. Vi er hjemme hen på aftenen.

Keukenhof Blomsterpark

Amsterdam

Restauranten på MS Modigliani

Dag 1 - Afrejse (A)
Vi kører tidligt fra Thisted og efter endt 
opsamling fortsætter vi ned gennem 
Tyskland og til Holland. Efter passende 
pauser undervejs kommer vi til Am-
sterdam, hvor vi bliver indkvarteret på 
skibet og får velkomstdrinks og aftens-
mad ombord. 

Dag 2 - Amsterdam (M, F, A)
Dagen tilbringes i Amsterdam. Efter 
morgenmaden får vi lejlighed til at se 
nærmere på byen eller bare nyde livet 
ombord på skibet. Rejselederen vil gå 
en lille tur i byen, og der bliver mulig-
hed for at komme med på en kanal-
rundfart i Amsterdam (ca. 12,- euro).  
Man kan på egen hånd gå en tur i gå-
gaden med de mange butikker eller 
måske et lille smut ind i de røde lygters 
kvarter. Frokost og aftensmad ombord 
på skibet. 

Dag 3 -Amsterdam - Rotterdam 
(M, F, A)
I dag skal vi sejle fra Amsterdam til 
Rotterdam. Nyd udsejlingen fra Am-
sterdam på skibets soldæk, mens stor-
byen afløses af Hollands flotte natur. 
På vores vej gennem kanalerne møder 
vi andre flodkrydstogtskibe og fragt-
skibe. Undervejs på turen gøres der et 
stop ved Utrecht, hvorfra vi tilbyder en 
udflugt til verdens største blomster-
park, Keukenhof (entre ca. 20,- euro). 

Motiver fra Keukenhof siges at være 
blandt de mest fotograferede i verden. 
En 25 hektar stor park med blomster, 
træer, orkideer, cafeer og små hygge-
lige spisesteder. Skibet sejler videre til 
Rotterdam, mens vi besøger Keuken-
hof. Ombord på skibet igen, deltager vi 
aftenens gallamiddag. 

Dag 4 - Rotterdam - Antwerpen 
(M, F, A)
 Tidlig morgen sejler skibet videre mod 
Antwerpen i Belgien. Vi passerer nogle 
store sluseanlæg, Dordrecht og sejler 
gennem en del af Hollands Diep, inden 
vi krydser grænsen mellem Holland og 
Belgien. Under indsejlingen til Antwer-
pen oplever vi nogle af verdens største 
containerskibe – en stor kontrast til den 
første del af turen, men ikke mindre 
oplevelsesrig. 

Vi får mulighed for at kigge nærmere 
på Flanderens uofficielle hovedstad, 
Antwerpen. Byen indeholder bl.a. fan-
tastiske barokke bygninger og hyg-

Prøv en anderledes ferie med flodkrydstogt skib gennem Holland og Belgien på kanalerne og gen-

nem de store sluser. Vi sejler med et flot og komfortabelt 4-stjernet skib, hvor der er god mulighed 

for afslapning, mens man sejler forbi den flotte hollandske natur. Morgenmad, frokost og aftens-

mad nydes ombord i skibets restaurant, hvor alle drikkevarer er inkluderet. Oplevelserne er mange 

ombord, men vi kommer også i land og ser flere af Hollands og Belgiens spændende og fantastiske 

seværdigheder.  

FLODKRYDSTOGT I HOLLAND & BELGIEN
med MS Modigliani

6 dage 
kun  

kr. 6.595

• Fuld forplejning ombord

• Hollands farverige blomster

• Oplev Amsterdams kanaler

• Besøg Keukenhof blomsterpark

• Ophold i Antwerpen

• Rundtur i Rotterdam

• Festlig gallaaften og -middag

• Drikkevarer ombord på skibet

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:
Antwerpen
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af Moselfloden. Vi sejler forbi skønne 
landskaber og små hyggelige vinbyer. 
Turen på Moselfloden er præget af de 
mange sluser, som passeres. Vi sejler til 
Alken, som er en hyggelig lille by smukt 
beliggende lige ned til Mosel. I Alken 
går vi en lille tur og ser nogle af byens 
flotte bindingsværkshuse, tårne og by-
porte. Fra byen er der en flot udsigt til 
bjergene og op til Borgen Thurant, som 
ligger smukt højt over byen i bjergene.  

Dag 5 - Alken - Cochem
Om morgenen sejler vi videre fra Alken 
til Cochem. Nyd den afslappende sejl-
tur og det smukke landskab fra skibets 
soldæk. Efter frokost og ankomst til 
Cochem går vi en byrundtur i Cochem. 
Vi ser bl.a. St. Martins Kirke, markeds-
pladsen og de smukke gamle velbeva-
rede huse. Måske bliver der tid til at 
besøge en af de lokale vinkældre. Sidst 
på eftermiddagen vender vi tilbage til 
skibet, hvor en hyggelig aften med gal-
lamiddag venter os.

Dag 6 - Hjemrejse
Vi nyder den sidste morgenbuffet om-
bord, inden det er tid til at gå fra borde 
i Cochem. Bussen holder klar til at hen-
te os, og hjemrejsen begynder. Vi kører 
med passende pauser, til vi er hjemme 
hen på aftenen.

Dobbeltkahyt

Dag 1 – Udrejse (A)
Efter endt opsamling kører vi videre 
gennem Tyskland med passende pau-
ser, til vi når overnatningshotellet i 
Midttyskland. Der er aftensmad på ho-
tellet.

Dag 2 – Strasbourg (M, A)
Efter morgenmaden fortsætter vi ned 
forbi Frankfurt og nærmer os Schwarz- 
wald og Strasbourg, hvorfra vores sej-
lads starter, men forinden tager vi på 
en byrundtur i Strasbourg. Vi ser os 
omkring i den gamle del af Strasbourg 
og tager en spadseretur gennem den 
indre by, som er præget af mange bu-
tikker, restauranter og en charmerende 
atmosfære. Vi ser Petit France, den 

charmerende bydel fyldt med flotte 
gamle bindingsværkshuse og en hyg-
gelig stemning samt Notre Dame Kate-
dralen. Vi får også EU-Parlamentsbyg-
ningen at se udefra. 

Efter byrundturen går vi ombord på 
flodkrydstogtskibet sidst på eftermid-
dagen. Vi får tildelt vores kahytter og 
bliver derefter introduceret for besæt-
ningen ombord og får en lille velkomst-
cocktail før middagen. 

I løbet af aftenen starter vi sejladsen på 
Rhinen op mod Mainz.

Dag 3 - Mainz - Rüdesheim -  
Boppard
Efter morgenmaden tager vi en rund-
tur i Mainz, hvor vi bl.a. får mulighed 
for at opleve Gutenberg Museet. Her 
får vi et indtryk af Gutenbergs bogtryk, 
som blev valgt til en af det 2. årtusindes 
mest betydningsfulde opfindelser. To 
originale Gutenberg-bibler er udstillet 
her. Efter lidt tid i Mainz vender vi til-
bage til skibet og sejler til Rüdesheim, 
mens vi nyder frokosten ombord. I Rü-
desheim kan man på egen hånd tage 
et lille tog rundt i byen eller besøge det 

spændende Musikkabinet med mange 
musicalske instrumenter. Rüdesheim 
besøges hvert år af mange turister, som 
kommer for at opleve den hyggelige 
tyske vinby og dens charmerende in-
dre med de mange vinstuer. I løbet af 
eftermiddagen fortsætter vi sejladsen 
op gennem den legendarisk og smukke 
Rhindal, som siden 2002 har været på 
UNESCO´s liste over verdenskulturarv. 
På denne strækning er kendetegnet 
vinmarkerne, der ligger helt ned til 
floden. Vi passerer også Lorelei klip-
pen som er verdenskendt for sagnet 
om Lorelei, der efter sigende lokkede 
sømændene til at sejle deres skibe mod 
klipperne. Vi ankommer til Boppard 
først på aftenen. Har man lyst, kan man 
efter middagen ombord, spadsere en 
tur i den charmerende by eller nyde en 
aftentur langs Rhinen. 

Dag 4 - Koblenz - Alken
Vi sejler til Koblenz, hvor vi får mulig-
hed for at stå af skibet og gå en tur i 
Koblenz smukke gamle bydel, eller man 
gå en tur til Deutsches Eck, hvor Rhinen 
og Mosel mødes. Efter et lille ophold 
i Koblenz påbegynder vi sejlturen op 

Oplev 2 floder på samme rejse. Tag med på en fantastisk sejltur på Rhinen og Mosel, som følger 

en bemærkelsesværdig rute mellem stejle klipper, små øer, befæstede borge, vinmarker og gamle 

bindingsværkshuse fra middelalderen. Et område som vidner om en spændende og begivenhedsrig 

fortid og som til stadighed tiltrækker flere tusinde besøgende hvert år. 

FLODKRYDSTOGT PÅ RHINEN & MOSEL
med MS Monet

• 2 floder på samme tur

• Oplev Tysklands ældste by

• Inklusiv alle udflugter

• Sightseeing i Strasbourg

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

6 dage 
kun  

kr. 7.495

MS Monet 

Cochem

 29.08. - 03.09. Se www 7.495

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse på 

ud- og hjemrejse
• 1 x velkomstdrink
• 3 x overnatning i delt dobbeltkahyt
• 5 x morgenmad, 5 x aftensmad og 

3 x frokost
• Drikkevarer på skibet til måltider
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Kahyt på øvre dæk kr. 980
• Enkeltkahyt på øvre dæk kr. 3.200
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

MS Monet 4****
Flodkrydstogtsskibet MS Monet er et 
komfortabelt 4-stjernet todækker-
skib. Skibet har 78-80 kahytter fordelt 
på to dæk. Der er aircondition overalt 
indvendigt. Stor lounge med bar, re-
staurant, reception og hall. Stort sol-
dæk med hvilestole til fri afbenyttelse 
for alle passagerer. Alle kabiner er 
med eget bad & toilet, TV, sikkerheds-
boks, telefon, hårtørrer og 220 volt.

Kahytterne ligger på hoveddæk og 
har alle vindue over vandlinjen.

Valuta: Euro 

Krydstogtet arrangeres i samarbejde 
med Hanstholm Rejser 

Restauranten på MS Monet
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tensmad på båden. Aftenen kan f.eks. 
bruges til at udforske byen eller slappe 
af i de hyggelige omgivelser på båden.

Dag 6 – Hovedstaden Budapest 
(M, F, A)
Vi har hele dagen til rådighed i Buda-
pest. Donau floden deler Budapest 
i 2 dele - gamle Buda med bjerge og 
grønne områder og Pest, den mere 
moderne bydel med mange butikker 
og restauranter. Vi tager en tur rundt i 
byen og ser nogle af de mest populære 
seværdigheder som f.eks. Parlamentet, 
St. Stefans Kirken, Operaen, Helteplad-
sen, Fiskerbastionen og Gellertbjerget. 

Vi spiser frokost på båden, hvorefter 
resten af dagen er til fri disposition. Af-
tensmad ombord. 

Dag 7 – Afrejse fra Budapest  
(M, A)
Efter morgenmad er det blevet tid til at 
tage afsked med båden og personalet 
ombord. Vores bus venter os i Budapest 
og herfra går turen hjemover. 

Vi kører nordpå og ankommer til over-
natningshotellet først på aftenen. Vi 
får aftensmad ved ankomst til hotellet.  

Dag 8 – Hjemkomst (M)
Efter morgenmaden fortsætter vi 
hjemrejsen og forventer at være hjem-
me sidst på aftenen.

Wien

Basilikaen i Esztergom - set fra vandsiden

Dürstein

Dag 1 – Udrejse (A)
Efter endt opsamling kører vi med pas-
sende pauser, til vi når overnatningsho-
tellet i Tyskland. Vi får aftensmad på 
hotellet ved ankomsten.

Dag 2 – Passau (M, A)
Efter morgenmaden kører vi videre til 
Passau tæt på den tysk-østrigske græn-
se. Hvis tiden tillader det, ser vi nær-
mere på Passau, inden vi går ombord 
på krydstogtskibet. 

Vi får anvist vores kahytter på båden 
MS L'Europe, hvor vi skal tilbringe de 
næste 5 nætter. Båden krydser græn-
sen mellem Tyskland og Østrig, mens vi 
får aftensmad ombord.

Dag 3 – Melk & Dürnstein (M, F, A)
Efter morgenbuffet ombord får vi mu-
lighed for at besøge den lille by Melk, 
som ligger ved bredden af Donau. Byen 
er vokset op omkring klosteret af sam-
men navn som i særdeleshed er kendt 
for at være et af de smukkeste og 
største barokke Benediktiner klostre i 
Østrig. 

Sidst på formiddagen sejler skibet vi-
dere til den charmerende by Dürnstein. 
Undervejs får vi frokost. Den lille by 
Dürnstein tilbyder en unik kombina-
tion af betagende landskab og tradi-
tionel arkitektur. Det var i Kuenringer 
Borgen, hvis ruiner stadig findes, at 
den engelske konge Richard Løvehjerte 
blev holdt fanget. 

Der vil være tid på egen hånd, inden 
vi om eftermiddagen sejler videre mod 
Wien, hvor vi forventer at ankomme 
hen på aftenen. Aftensmaden nydes 
ombord.

Dag 4 – Wien (M, F, A)
Så er det tid til at opleve Wien. Der vil 
være mulighed for at deltage i en by-

rundtur, hvor det vil være muligt at se 
flere af Wiens største seværdigheder, 
herunder Schönbrunn Slottet. Vi mødes 
på båden til frokost og herefter er ef-
termiddagen fri til at nyde den smukke 
hovedstad på egen hånd. 

Først på aftenen mødes vi igen for at 
deltage i gallamiddagen ombord. Mens 
vi nyder middagen, sejler vi forbi Bra-
tislava mod det næste stop på turen, 
Esztergom og Budapest.

Dag 5 – Esztergom (M, F, A)
Vi er ankommet til Esztergom, som 
indtil det 13. århundrede var Ungarns 
hovedstad. Der vil være mulighed for 
at se nærmere på byen med den store 
Basilika, kendt for Bakócz kapellet og 
væggene prydet med toskanske renæs-
sancemotiver. Disse motiver er nogle af 
de mest velbevarede og værdifulde re-
næssancekunststykker i Ungarn. Senere 
sejler båden videre mod Budapest, hvor 
vi forventer at ankomme hen på efter-
middagen. 

Der vil være mulighed for at se sig lidt 
om i byen, inden vi senere mødes til af-

Et spændende flodkrydstogt på den skønne Donau flod. Flodkrydstogtet starter i Passau, hvorfra vi 

sejler gennem smukke og naturskønne omgivelser på Europas næst længste flod Donau til hoved-

stæderne Wien og Budapest. Sejladsen foregår på det komfortable skib MS L'Europe, hvor opholdet 

ombord er med 3 daglige måltider med drikkevarer til.

FLODKRYDSTOGT PÅ DONAU
med MS L'Europe

• Unik rejse på 8 dage

• Oplev Donauknæet

• Inkl. alle udflugter

• Kyndig dansk rejseleder

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

8 dage 
kun  

kr. 9.695

Kahyt

Budapest

 22.07. - 29.07. Se www 9.695

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• 2 x ophold på hotel i delt dobbelt-

værelse (ud- og hjemrejse)
• 5 x ophold i delt dobbeltkahyt 
• 7 x morgenmad, 4 x frokost og  

7 x aftensmad
• Drikkevarer på skibet til alle  

måltider
• Alle nævnte udflugter  

(ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder 
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enekahyt på hoveddæk kr. 2.700
• Enekahyt på mellemdæk kr. 3.700
• Enekahyt på øvre dæk kr. 4.000
• Kahyt på mellemdæk kr. 850

• Kahyt på øvre dæk kr. 1.200
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272

MS L’Europe 4****
Flodkrydstogts skibet MS L'Europe er 
et komfortabelt 4-stjernet tredæk-
kerskib fra 2006. Skibet har 90 kabi-
ner med plads til 180 personer. Der er 
aircondition overalt indvendigt på ski-
bet. Stor lounge med bar, restaurant, 
reception og hall. Stort soldæk med 
hvilestole til fri afbenyttelse for alle 
passagerer. Alle kabiner er med eget 
bad & toilet, TV, sikkerhedsboks, tele-
fon, hårtørrer og 220 volt.

Valuta: Euro og HUF 
 
Krydstogtet arrangeres i samarbejde 
med Hanstholm Rejser
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FLODKRYDSTOGT PÅ SEINEN
med MS Princess

Om eftermiddagen kan vi slappe af på 
bådens soldæk med udsigten til de stej-
le hvide klinter langs floden. Aftens-
mad og hygge på båden om aftenen. 

Dag 5 - Poissy - Paris (M, F, A)
Formiddagen bruger vi i Poissy, hvor 
der er mulighed for at gå en tur i den 
hyggelige by eller en tur langs Seinen. 
Vi får frokost ombord inden en afslap-
pende eftermiddag på skibet. Vi sejler 
videre til Paris og ankommer til den im-
ponerende by sidst på aftenen. 

På vejen passerer vi bl.a. Giverny, Man-
tes La Jolie og mange smukke villaer 
der ligger ned til Seinen. I det fjerne 
nærmer Paris sig. Et storslået skue - 
den forbløffende forstad "La Défense" 
overrumpler og er et vidnesbyrd om 
franskmændenes søgen efter fornyel-
se.  Særlig prominent er "Menneskehe-
dens Triumfbue" tegnet af den dansk-
fødte arkitekt Otto von Spreckelsen.  
Den 105 meter høje bygning dominerer 
nu hovedstadens silhuet sammen med 
Eiffeltårnet. 

Vi lægger til kaj tæt ved Eiffeltårnet 
i Paris. Den sidste aften ombord står i 
gallamiddagens tegn - skibet personale 
disker op med noget af det bedste fra 
det franske køkken. 

Fra soldækket er der en fantastisk ud-
sigt over byen, især når lysene tændes 
ud på aftenen.

MS Seine Princess restaurantHonfleur

Soldækket på MS Seine Princess

Dag 1 – Afrejse (A)
Efter endt opsamling kører vi med pas-
sende pauser til overnatningshotellet i 
Tyskland. Vi får aftensmad ved ankom-
sten.

Dag 2 – Honfleur samt MS Seine 
Princess (M, A)
Efter morgenmaden fortsætter vi tu-
ren til Frankrig til den charmerende 
Atlanterhavs by Honfleur. Her ligger 
MS Renoir klar til at modtage sine gæ-
ster. Matroserne bringer bagagen til 
de reserverede kabiner. Vi mødes til en 

velkomstdrink og præsentation af be-
sætningen samt middag i restauranten.

Dag 3 – Byrundtur Honfleur og 
eksklusive badebyer (M, F, A)
Vi bruger formiddagen i Honfleur. Det 
var herfra maleren Claude Monet trak 
sine kunstnervenner til sit lille ”pa-
radis” i Giverny for at dyrke den nye 
kunstretning, impressionismen. Vi går 
en tur til det gamle havneområde hvor-
fra mange opdagelsesrejsende tog ud 
i verden og grundlagde franske kolo-
nier. Vi besøger også Frankrigs største 
trækirke, St. Catherine. Tilbage om-
bord på skibet får vi frokost, inden vi 
tager en eftermiddagsudflugt med bus, 
hvor vi kører gennem to af Normandi-
ets mest eksklusive badebyer - Trouville 
og Deauville. På den fashionable Cote 
Fleurie Riviera lokkes der med kasino, 
pompøse hoteller, velholdte heste-
væddeløbsbaner - her leves livet nogle 
måneder af året - her bliver ”man” 
set.  I sæsonen dukker industrifyrster, 

oliesheiker og kendte filmstjerner som 
Robert de Niro, Clint Eastwood, George 
Clooney, Julia Roberts og Harrison Ford 
op til Deauville Film Festival. 

Om aftenen sejler vi fra Honfleur mod 
Caudebec-en-Caux.

Dag 4 - Rouen (M, F, A)
Vi ankommer til Rouen, og efter mor-
genmaden går vi en tur gennem de 
charmerende smalle gader til Vieux 
Marché - pladsen hvor Jeanne d'Arc i 
1431 blev brændt på bålet og videre 
forbi Notre Dame katedralen, som er 
udødeliggjort gennem Claude Monets 
berømte malerier af kirkefacaden i for-
skelligt lys. Rouen er et fantastisk spil 
mellem gotikkens pragtbygninger og 
de normanniske bindingsværkshuse. 
Mange vil mene, at Rouen er Frank-
rigs smukkeste middelalderby - ikke 
uden grund. Vi vender tilbage til skibet 
og får frokost, mens vi sejler videre til 
Poissy. 

Nu har du muligheden for at opleve en af Frankrigs store og berømte floder - Seinen - på den attrak-

tive strækning fra Normandiet til Paris. Vi starter i Honfleur i Normandiet og slutter i Byernes By  

Paris. Om bord på det komfortable flodpassagerskib får vi nogle afslappende dage med nye ople-

velser hver eneste dag. Undervejs passerer skibet kendte landskaber og byer. Nogle steder går vi på 

opdagelse i land, andre steder står vores bus klar til en udflugt. Hver gang vender vi tilbage til MS 

Renoir for at spise, nyde udsigten fra det store soldæk, hygge eller bare slappe af.

• Hurtigt udsolgt i 2018

• Oplev katedralen i Rouen

• All Inclusive ombord

• Dansk rejseleder

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

7 dage 
kun  

kr. 8.695

Rouen

 13.06. - 19.06. Se www 8.695

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt kahyt
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 6 x morgenmad, 3 x frokost,  

5 x aftensmad og 1 x gallamiddag
• Drikkevarer på skibet til  

alle måltider
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse / enekahyt kr. 2.400
• Kahyt på øvre dæk kr. 900
• Enekahyt på øvre dæk kr. 3.300
• Årsafbestillingsforsikring fra kr. 272

MS Seine Princess
Flodkrydstogtskibet MS Seine Princess 
er et flot og moderne premiumskib, 
som er bygget i år 2002 og renoveret 
i 2010. Det er et todækkerskib med 
plads til 138 passagerer og har 67 ka-
biner. Skibet har restaurant, bar og 
stort soldæk med hvilestole til fri af-
benyttelse. 

Alle kahytter er med eget bad og toi-
let, tv, sikkerhedsboks, hårtørrer og 
220 volt. Aircondition og Wi-Fi om-
bord.

Valuta: Euro
 
Krydstogtet arrangeres i samarbejde 
med Hanstholm Rejser

Rouen

Dag 6 – Byrundtur i Paris (M, A)
Efter morgenbuffeten er det tid at tage 
afsked med skib og besætning. Vi for-
lader skibet og kører en orienterende 
byrundtur gennem Paris. Vi ser nogle af 
byens store seværdigheder fra bussen, 
inden vi sætter kursen mod overnat-
ningshotellet i Tyskland. Vi får aftens-
mad ved ankomsten.

Dag 7 – Hjemkomst (M)
Vi fortsætter hjemturen med passende 
pauser. Efter mange oplevelser er vi re-
tur hen på aftenen.
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Dag 1 - Udrejse (A)
Efter endt opsamling kører vi med pas-
sende pauser til Bremen, hvor vi bliver 
indkvarteret på dejligt hotel. Aftens-
mad på hotellet. 

Dag 2 - Bremen & MS Berlin (M, A)
I dag skal vi opleve Bremen by, inden 
vi kører mod Bremerhaven, hvor sejltu-
ren starter. Efter morgenmaden er der 
byrundtur i Bremen, som bl.a. byder på 
et smukt rådhus og markedsplads samt 
hyggelige små gader og flotte bygnin-
ger. 

Efter frokost kører bussen mod Bre-
merhaven, hvor vi går ombord på MS 
Berlin, som har afgang kl. 15.00. Vi bli-
ver indkvarteret og finder os tilrette 
ombord. 

Dag 3 - En dag på havet (M, F, A)
En dag på havet. Efter en god nats søvn 

og en dejlig morgenmad er vi klar til at 
nyde en dag på havet. Måske det kun-
ne friste med en dukkert i den uden-
dørs pool eller en wellness-behandling 
(tilkøb). Mulighederne er mange. Der 
vil være diverse arrangementer/under-
holdning ombord. Se dagsprogrammet 
ombord. 

Dag 4 - Shetlandsøerne (M, F, A)
Tidlig morgen ankommer vi til Lerwick 
på Shetlandsøerne. Lerwik ligger på 
Shetlandsøernes største ø Mainland og 
er øernes største by og hovedstad. Der 
bor ca. 7.500 mennesker i Lerwik, som 
også er øernes metropol for handel og 
industri. 

Vi går fra borde og bruger formidda-
gen i byen, hvor vi bl.a. ser os omkring 
i den gamle bydel som nås til fods fra 
havnen. Om eftermiddagen sejler ski-
bet igen videre i retning mod Island. 

Dag 5 - En dag på havet (M, F, A)
Brug dagen på lige det, du har lyst til. 
Måske har du allerede fundet dig dit 
yndlingssted på skibet. Nyd en god bog 
i en af de mange solsenge, hvis vejret 
byder på det. Har du glemt bogen, fin-
des der et bibliotek på skibet. Igen er 
der diverse arrangementer og under-
holdning ombord. 

Dag 6 - Vestmannaøerne (M, F, A)
I løbet af formiddagen kan man ane 
en række øer i det fjerne. Vi ankom-
mer i dag til Vestmannaøerne, som er 
en række vulkanøer lige syd for Island. 
Øgruppe består af 14 øer og tilhører 
Island. 

Vi har eftermiddagen til rådighed på 
hovedøen Heimaey. I 1973 var der et 
stort vulkanudbrud, som udslettede 
en tredjedel af hjemmene på øerne 
og jog befolkningen væk. De fleste er 

Nyd livet ombord på krydstogtskibet MS Berlin, som vil føre dig til enestående oplevelser på denne 

rejse igennem Nordatlanten. Rejsen byder på store naturoplevelser til vands og til lands. Første stop 

er ved den skotske øgruppe Shetlandsøerne, som består af 32 småøer. Derfra går ruten videre mod 

vulkanøen Island, hvor vi gør en del stop på sejlturen rundt om øen. Vi vil blive mødt med overvæl-

dende natur og få indblik i øens kultur og historie. Næste stop på sejlturen er Torshavn på Færøerne, 

hvor vi vil danne os et godt indtryk af de grønne øers rige. Sidste ø-stop er på Orkneyøerne – en 

skotsk øgruppe ganske tæt på det skotske fastland. En helt speciel rejse med tid til at nyde forhol-

dene ombord på skibet samt fænomenale oplevelser undervejs. 

• Besøg Shetlandsøerne

• Se de flotte Orkneyøer

• 6 interessante steder i Island

• Torshavn - Færøernes hovedstad

• 13 dage med helpension 

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

15 dage 
kun  

kr. 21.995

NORDATLANTEN KRYDSTOGT
Shetlandsøerne – Island – Færøerne - Orkneyøerne
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 06.06. - 20.06. Se www 21.995

 AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• 1 x overnatning
• 13 x overnatning i standard indven-

dig dobbeltkahyt
• 14 x morgenmad
• 14 x aftensmad
• 12 x frokost
• Lette mellemmåltider, kaffe/te 

ombord MS Berlin
• Poolhåndklæder ombord MS Berlin
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus til/fra Bremerhaven

Tillæg pr. peron
• Tillæg enekahyt: Kapacitet og pris 

kun ved forespørgsel.
• Tillæg for andre kahyttyper:
• Indvendig standardkahyt: 13 m3, 

dæk B (inkluderet i prisen)
• Indvendig superior kahyt: 13 m3, 

hoveddæk: 1.200,- pr. person
• Udvendig standardkahyt: 13-16 m3, 

koøje, dæk B: 3.200,- pr. person
• Udvendig select kahyt: 13-16 m3, 

vindue, dæk A5: 4.400,- pr. person
• Udvendig premium kahyt:13-16 m3, 

vindue, brodæk: 5.500,- pr. person

TILKØB
• Udflugter: Indhold og priser oplyses 

senere

• Drikkepakke ”soft drinks” til fro-
kost & aftensmad: 990,- pr. person

• Drikkepakke ”vin & øl” til frokost & 
aftensmad: 1.300,- pr. person

• Drikkepakke ”all-inklusive”: 2.500,- 
pr. person

OBS! Alle personer i kahytten skal be-
stille samme type drikkepakke.

Valuta: Euro

Drikkepenge
Der tillægges automatisk dagligt 
EURO 7,00 i drikkepenge på alle ka-
hytter, som afregnes ved rejsens slut-
ning. Det står dog enhver frit at redu-
cere, forhøje eller annullere beløbet 
uden begrundelse. 

MS Berlin
Krydstogtskib med plads til 412 pas-
sagerer. Bygget i 1979 og løbende 
restaureret og moderniseret. Ombord 
findes bl.a. udendørs pool, sauna, 
soldæk med solsenge, fitnesscenter, 
bibliotek, restauranter og barer med 
diverse shows og musik. Alle kahytter 
har eget bad og toilet, klimaanlæg 
samt minibar. 

Island

Shetlandsøerne

Old Man Rock på Orkneyøerne

Dag 13 - Orkneyøerne (M, F, A)
Rejsen går nu mod destinationen Ork-
neyøerne, som ligesom Shetlandsøerne 
tilhører Skotland. Ved frokosttid læg-
ger vi til i byen Kirkwall – den største by 
og hovedstaden på øerne. Tag en spad-
seretur med rejselederen i den hygge-
lige by og besøg f.eks. den smukke St. 
Magnus Kathedral. Sidst på eftermid-
dagen går vi ombord på skibet igen. 

Dag 14 - En dag på havet (M, F, A)
Brug igen dagen ombord på lige det, 
du har lyst tid. Fordøj de mange ople-
velser og indtryk, som rejsen har givet 
og nyd komforten ombord på MS Ber-
lin.  

Dag 15 - Hjemrejse (M, F, A)
Efter morgenmaden er det tid til at gå 
fra borde. Vi tager afsked med skibet 
og bydes velkommen i bussen igen. 
Nu begynder hjemturen til Danmark 
og vores opsamlingsbyer. Vi kører med 
passende pauser. 

Forventet hjemkomst først på aftenen. 

dog vendt tilbage til området. Og det 
forstår man godt! En perlerække er 
klipper og øer fascinerer øjet. En barsk 
men utrolig smuk natur og et mikro-
samfund byder os velkommen til Island. 

Dag 7 - Reykjavik (M, F, A)
I dag ankommer vi til hovedstaden på 
Island – Reykjavik. Hele dagen er til 
rådighed i storbyen, hvor 2/3 af hele 
øens befolkning bor. Se dig omkring på 
egen hånd eller tag med på en udflugt. 
Det vil være muligt at gå til og fra ski-
bet, som først sejler videre kl. ca. 22.00.

Dag 8 - Snaefellsnes (M, F, A)
Mens morgenmaden nydes lægger ski-
bet til ved Snaefellsnes. En halvø på 
den vestlige del af Island. Her troner 
vulkanen/fjeldet Snæfellsjökull 1446 
meter over havet. Vulkanen kan på 
klare dage ses fra Reykjavik. Vulkanen 
er også kendt fra romanen ”Rejsen til 
Jorden indre” af Jules Verne. Området 
omkring vulkanen er nationalpark og 
byder på et utal af smukke fjelde og 
klippeformationer, strande og vand-
fald.

Dag 9 - Vestfjordene (M, F, A)
I løbet af natten er vi sejlet videre 
nordpå og om morgenen ankommer 
vi til vestfjordene i det nordvestlige Is-
land. Et roligt sted, som ikke besøges 
af så mange turister. Skibet lægger til i 

Isafjördur, som er en lille bygd med ca. 
2500 indbyggere. Brug dagen på egen 
hånd på skibet eller på landjorden. 

Dag 10 - Akureyri (M, F, A)
Tidlig morgen ankommer vi til Aku-
reyri, som med ca. 17.000 indbyggere 
er Islands fjerdestørste by. Byen er en 
universitetsby og en meget kulturel 
handelsby. Vi har nogle timer til at ud-
forske byen inden skibet først på efter-
middagen sejler videre. 

Dag 11 - Seydisfjördur (M, F, A)
Nyd morgenkaffen under indsejlingen 
til Seydisfjördur. Vores sidste stop på Is-
land. Seydisfjördur er en lille bygd med 
kun 800 indbyggere og en fascinerende 
lyseblå trækirke. Tag med rejselederen 
en tur på landjorden eller nyd forhol-
dene ombord. Ved frokosttid sejler ski-
bet videre i retning mod Færøerne. 

Dag 12 - Torshavn (M, F, A)
I løbet af formiddagen kan man se 
Færøerne tone sig frem. Smukke grøn-
klædte fjelde med stejle klipper dukker 
frem, og ved middagstid ankommer vi 
til Torshavn, som med 20.000 indbygge-
re er hovedstaden på Færøerne. Færø-
erne er et ørige bestående af 18 øer og 
en delvis selvstyrende del af Det Dan-
ske Rige. Vi har hele eftermiddagen til 
rådighed på Færøerne.

Færøerne

Island
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USA
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Dag 1 – Ankomst New York
Ved ankomsten køres til vores hotel for 
indtjekning og overnatning.

Dag 2 – Central Park, Rockefeller 
Center Top of the Rock og Times 
Square (M)
Vi starter dagen i Central Park, som er 
New Yorks største offentlige have. Alle-
rede tilbage i 1811 blev parken planlagt 
og den blev indviet i 1873. Det er en 
ægte folkepark, og her kan man tage 
et hvil væk fra de mange indtryk i New 
York. Haven er indrettet med inspira-
tion fra mange af verdens lande. Man 
kan vandre i et vildt skovlandsskab. Sej-
le under små snørklede broer i gondo-
ler. Tage solbad på klipper i vandkan-
ten. Eller vandre gennem en pragtfuld 
blomsterhave. På parkens vestside, lige 
over for de legendariske ”Dakota” lej-
ligheder, ligger de såkaldte Strawberry 
Fields. Her boede John Lennon, og her 
blev han skudt. Et mindesmærke for 
Lennon-pilgrimme fra hele verden. Ef-
ter et hvil i Central Park, er det tid til 

flere oplevelser. Vi skal ind i Rockefeller 
Center og tager til toppen ”Top of the 
Rock”. Rockefeller Center er et kom-
pleks af 19 kontor- og forretningsbyg-
ninger i hjertet af Midtown på Man-
hattan. Det er bl.a. her, at USA's største 
indendørs teater Radio City Music Hall 
befinder sig. Vi tager dog til toppen og 
skal nyde den fantastiske udsigt fra Top 
of the Rock. Her er der 360 grader ud-
sigt over New York. Udsigten kan ikke 
beskrives, den skal opleves. Times Squa-
re er vel nærmest centrum i New Yorks 
teaterområde og et af de mest levende 
steder i New York. Kvarteret er opkaldt 
efter den store New Yorker-avis, som 
tidligere residerede på pladsen. En stor 
del af området er nu anlagt som fod-
gængerzone og er udstyret med borde 
og stole. Herfra nyder både turister og 
New York’ere et spektakel af neonre-
klamer og lysaviser. Og ikke mindst de 
velkendte teater-etablissementer på 
Broadway i dette livlige og sofistike-
rede område. Times Square er et godt 
sted at indtage middagen. Der findes 

både fast food, italiensk, amerikansk, 
fransk, græsk, puertoricansk gastrono-
mi - og det afspejler de mange etniske 
grupper, der lever i New York.

Dag 3 – Sejltur til Ellis Island og 
Frihedsgudinden, 9/11 Memorial 
og Wall Street (M)
Vi lægger ud med en flot sejltur fra det 
vestlige Manhattan; det er som om sky-
skraberne rejser sig direkte fra havet. 
Vi besøger både Frihedsgudinden og 
Ellis Island, som var immigrationsmod-
tagelse for millioner af indvandrere.  
Vi fortsætter med en gående byrund-
tur i Lower Manhattan. Her ser vi The 
Financial District med Wall Street, den 
berømte tyr, World Financial Center 
med den blændende Winter Garden og 
naturligvis børsen. Vi kommer også for-
bi ”Ground Zero”, og vi besøger 9/11 
Memorial. Hvem husker ikke den skæb-
nesvangre dag, hvor nogle af verdens 
største skyskrabere styrtede sammen 
ved terrorangrebet d. 11. september 
2001. Hele verden kiggede chokeret 

6 dage 
kun  

kr. 11.995

NEW YORK  
- THE BIG APPLE

• Inkl. entré til 9/11 Museum og  

 Empire State Building

• Centralt hotel på Manhattan

• GRATIS parkering i Billund

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Times Square

Brooklyn Bridge

New York er en hel verden for sig. En gigantisk by med utallige muligheder og et fascinerende klu-

detæppe af kulturer. Og én af verdens mest betydningsfulde byer. Med hjemsted for FN er den også 

en diplomatisk by. New York består af 5 forskelligartede bydele med Manhattan som New Yorks 

sjæl. Her bor kunstnere og forretningsfolk, kinesere og afroamerikanere, jøder og katolikker, over- 

og underklasse. New York er et patchwork af kvarterer, som konstant skifter ansigt. En hel verden er 

repræsenteret her - og det på et stykke jord på størrelse med Bornholm.

New York
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 27.09. - 02.10. Billund 11.995

 23.05. - 28.05. Billund 11.995

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – New York t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad
• Transport og udflugter i følge  

program
• 4 dages metrocard
• Sejltur til Ellis Island
• Entré til 9/11 Memorial og Museum
• Entré til Main Deck i Empire State 

Buildin
• Engelsktalende lokalguider
• Dansk rejseleder
• Parkering i Billund Lufthavn
• Alle skatter, afgifter og bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Eneværelse kr. 3.995
• Årsafbestillingsforsikring kr. 656
• ESTA US$ 14

The Night Hotel Times Square 
4****
Dette hotel er beliggende i hjertet af 
Midtown Manhattan, og kun ½ blok 
fra Times Square, så en rigtig god be-
liggenhed. Der er gratis Wifi på hotel-
let. Alle værelser har tv og naturligvis 
eget bad/toilet. Se mere på  www.
nighthotels.com/timessquare

Valuta: US Dollars

Central Park Empire State Building

Ellis Island & Frihedsgudinden

med på tv, da World Trade Center lang-
somt faldt sammen. Symbolet på den 
nye verdens handlekraft, vitalitet og 
kreativitet sank for en stund sammen. 
Katastrofen og ofrene bliver husket og 
mindet i 9/11 Memorial, der giver et 
tilbageblik i rædslernes terrordag med 
angrebet på World Trade Center. New 
Yorks nye vartegn, One World Trade 
Center med tårnet Freedom Tower, by-
ens absolut højeste bygning med sine 
541 meter, står i dag på selv samme sted. 
I New York har kreativiteten frit spil – og 
det er netop i byens potens og handle-
kraft, at New York igen har rejst sig.

Dag 4 – High Line Park og tid på 
egen hånd (M)
Efter morgenmad på vores hotel, er det 
tid til at opleve en forholdsvis ny at-
traktion i New York – nemlig High Line 
Park. The High Line Park er endnu en 
af New York´ernes grønne åndehuller. 
Men det er ikke en hvilken som helst 
park. Det er en park, som er placeret 
syv meter over jorden. En tidligere 
gammel jernbane, som alligevel bare 
stod og var grim. Nu er det en bypark 
med grønne træer, der over mere end 
to kilometer snor sig tæt forbi gamle 
industribygninger, smarte kontorland-
skaber og hippe lejligheder i ægte 
Newyorkerstil. Du kommer her til at 
opleve New Yorks skyline fra en helt ny 
vinkel.

Eftermiddagen har vi sat af til lidt op-
levelser på egen hånd, måske trænger I 
til at puste lidt ud og blot nyde livet på 
en fortovscafe – muligheden for at gøre 
lidt indkøb er også tilstede. Vores rej-
seleder er naturligvis behjælpelig med 
mange gode råd, og I kan også vælge at 
tage på museum med rejselederen.

Dag 5 – Tid på egen hånd og af-
gang mod lufthavnen (M)
Hele formiddagen er til fri disposition 

til de sidste indkøb på 5th Avenue eller 
Times Square. Måske er det endnu en 
seværdighed, der kalder, eller hvad du 
end har lyst til. Rejselederen står klar 
med gode tips og ideer. Om eftermid-
dagen kører vi til lufthavnen og flyver 
retur til Danmark.

Dag 6 – Hjemkomst til Danmark
Vi ankommer til Billund og siger tak for 
denne gang – mange oplevelser rigere.
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Stemningsbillede  
fra Bourbon Street

French Quarter og andet godt
Når snakken falder på New Orleans er 
det helt umuligt at komme udenom 
French Quarter, som er byens mest 
kendte område. Her vil Steffen Juul 

Hansen selvfølgelig slå vejen forbi, 
men han har også et par andre esser 
i ærmet, når det gælder en musikalsk 
rundtur i The Big Easy, som byen ved 
Mississippis delta kaldes på grund af 
den afslappede livsstil.

French Quarter og specielt Bourbon 
Street er jo der, hvor det foregår, og 
det er da fantastisk at opleve, men 
der er også mange andre spændende 
steder. Preservation Hall på St. Peter 
Street er den gamle, originale New Or-
leans-jazz, og det er meget autentisk. 
Der er Palm Court nede ved The French 
Market, som er en restaurant med mu-

sik, og der skal man simpelthen bare gå 
ind og høre musik.

- Det har udviklet sig vildt meget i ud-
kanten af French Quarter. For eksem-
pel Frenchman Street, hvor der spilles 
alt muligt musik. Her er blues, funk 
og selvfølgelig jazz. Det er et meget 
spændende sted, og der er altid liv i 
gaden. Musikstederne Snog Harbour 
og The Spotted Cat skal besøges. Man 
kan også bare gå rundt på Royal Street, 
hvor der er musik på hvert gadehjørne 
fra om eftermiddagen til først på afte-
nen. Her foregår det på gaden, som er 
spærret af, og her sker der en masse.

9 dage 
kun  

kr. 15.495

Hjuldamperen på Mississippi og Hjejlen på søerne er ikke den eneste fællesnævner mellem Silkeborg 

og New Orleans. I begge byer lever kærligheden til musikken og ikke mindst jazzen, selvom den 

amerikanske stad selvfølgelig er en anelse mere navnkundig på den konto. Derfor er det også den 

foretrukne destination, når Riverboat Jazzfestival og Ans Rejser arrangerer jazzrejse med navnkun-

dige Steffen Juul Hansen som rejseleder.

- Hvis man holder af musik, så skal man simpelthen unde sig selv en tur derover. Det er en multikul-

turel smeltedigel, og alle jazz-interesserede bør tage til New Orleans mindst en gang i livet, fortæller 

Steffen Juul Hansen passioneret. Han holder umådeligt meget af jazz, men fornægter bestemt ikke 

andre genrer.

- De er meget mere åbne for nye musikformer derovre, og der sker noget interessant over det hele. 

Det er ikke kun jazz, men også blues og mange andre slags musik. Du finder musikken overalt, og 

der er noget for enhver smag.

• Unik rejse - kun hos Ans Rejser

• Passioneret rejseleder

• Hurtig udsolgt de sidste 5 år 

• Oplev The French Quarter

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Hjuldamperen ”Natchez”

Crawfish boil

New Orleans

NEW ORLEANS  
- HVOR JAZZ’EN FLYDER
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 03.10. - 11.10. Billund 15.495

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – New Orleans t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 7 x morgenmad 
• Sumptur i både ud til alligatorerne
• Plantagetur 
• Jazzhistorisk byrundtur
• Gospel gudstjeneste
• Flere rundture til fods og med  

sporvogn på Green Line
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Parkering i Billund Lufthavn
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Valuta: US Dollars

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 4.700
• Årsafbestillingsforsikring kr. 656
• ESTA US$ 14

Hampton Inn & Suites 3***
Dette historiske hotel ligger i centrum 
og tilbyder god service og komfortab-  
le værelser blot 2 gader fra byens hi-
storiske franske kvarter. Hampton Inn 
har til huse i New Orleans første sky-
skraber, som blev opført i 1903. Der 
er inkluderet varm morgenbuffet på 
Hampton Inn French Quarter efter en 
god nats søvn på et af hotellets rum-
melige værelser, naturligvis alle med 
bad og toilet. Se mere på www.new-
orleanshamptoninns.com.

riske Palm Court Restaurant. Bemærk 
koncert og middag er tilkøb.

Dag 6 – Sumptur og Plantagetur 
(M) 
Om formiddagen tager vi på sumptur. 
En sejltur rundt i sumpområdet er no-
get man må opleve, når man er i New 
Orleans. Mens vi sejler rundt i sumpe 
og kanaler, kan vi nyde det særpræ-
gede landskab med små spredte hytter. 
I sumpene lever alligatorer, hejrer, va-
skebjørne mfl. samt mange forskellige 
arter af slanger. Vi kører videre og ef-
termiddagen bruges på en plantagetur. 
Begge udflugter inkl. i rejsepakken.

Dag 7 -  Sporvognstur på Canal 
Street (M)
Formiddagen er fri til indkøb eller en 
sporvognstur med rejselederen på Ca-
nal Street. Eftermiddagen kan benyttes 
til museumsbesøg, museet for orkanen 
Katrina eller Backstreet Museum (til-
køb)

Dag 8 -  Dagen er til fri disposition 
og hjemrejse (M)  
Efter morgenmad på hotellet har vi 
formiddagen til fri disposition, indtil vi 
skal flyve hjem til Danmark.

Dag 9 – Ankomst til Danmark
Hjemkomst til Billund midt på dagen 
efter en indholdsrig jazzrejse.

Man skal prøve at tage til gudstjeneste 
en søndag formiddag klokken 10. Det 
kan både være i metodist- eller en bap-
tist-kirke, og man skal selvfølgelig hu-
ske, at det er en gudstjeneste og ingen 
koncert. De synger noget fantastisk go-
spel, og det er en meget stor oplevelse.

Hjuldamperen og hestevogn
New Orleans er dog også meget mere 
end musik, og selvom orkanen Katrina 
var hård ved byen, så er der stadig vid-
nesbyrd om den spændende historie, 
som den levende by rummer. En helt 
afgørende del af denne er naturligvis 
floden, og Steffen Juul Hansen mener 
da heller ikke, at man skal snyde sig 
selv for en oplevelse her.

Man skal unde sig en tur med den gam-
le floddamper Natchez på Mississippi. 
Det er den største og eneste opera-
tionelle dampbåd tilbage, og man kan 
tage en sejltur på et par timer. Her er 
der selvfølgelig også musik ombord, 
men det er generelt en stor oplevelse, 
fastslår Steffen Juul Hansen, som også 
gerne hiver stikket ud og nyder de 
smukke omgivelser.

- Det er altid dejligt bare at slentre 
rundt i The French Quarter og se de 
smukke huse. Det hele emmer af, hvor-
dan der så ud i 1700-tallet, og byen 
har så meget kulturhistorie. Man skal 
også ofre lidt på en hestevognstur fra 

Jackson Square, hvor man kan få en tur 
med en guide, der kan en masse røver-
historier. 

Dag 1 – Afrejse og ankomst
Vi flyver fra Billund til New Orleans og 
forventet ankomst om aftenen. Der er 
naturligvis fuld forplejning ombord.  
Herefter transport til vores hotel i New 
Orleans.

Dag 2 – New Orleans og sejltur 
med Natchez  (M)
Sen morgenmad og derefter gåtur i det 
franske kvarter. Lytte til musik i gader-
ne, frokost på en af cafeerne (ekskl.), 
hvor der er musik. Om eftermiddagen 
tager vi en tur med den gamle hjul-
damper Natchez på Mississippi. Det er 
den største og eneste operationelle 
dampbåd som er  tilbage. Sejlturen 
varer et par timer og der er selvfølge-
lig jazzmusik ombord.  Bemærk turen 
med hjuldamperen Natchez er tilkøb. 
Om aftenen levende musik forskellige 
steder, blandt andet Preservation Hall 
på St. Peters Street er den gamle, origi-
nale New Orleans-jazz, og det er meget 
autentisk.

Dag 3 - Jazzhistorisk byrundtur 
(M)
Formiddag på busrundtur med John 
McCusker til jazzhistoriske steder. Ef-
termiddagen kan nydes med musik på 

Royal Street og andre steder i French 
Quarter.  Aftenen kan nydes på Fren-
chmen Street eller på Bourbon Street. 
Jazzhistorisk formiddagstur er inklude-
ret i rejsepakken.

Dag 4 – Gospel gudstjeneste og 
jazzbrunch (M) 
Efter morgenmaden skal vi til Gospel 
gudstjeneste. New Orleans er også 
kendt for sine Gospelkoncerter. Gos- 
pelmusikkens historie kan spores helt 
tilbage til det 18'ende århundrede. 
Gospel er musik, der er skrevet til at 
udtrykke enten personlig eller spirituel 
tro på det kristne liv.  Gospelmusik er 
komponeret og opført af mange grun-
de -  hovedsagelig for at prise, tilbede 
eller takke Gud, Kristus eller Den Hel-
lige Ånd. I kirken er det almindeligt at 
deltagerne donerer USD 10 pr. person. 
Turen er inkl. i rejsepakken.

Efter Gospel gudstjeneste kan man evt. 
nyde en Jazzbrunch på Buffa’s Cafe. 
(tilkøb)

Dag 5 – Sporvogn til Garden Di-
strict og tid på egen hånd (M) 
Om formiddagen tager vi en tur med 
den gamle sporvogn til Garden District, 
og går en tur i området. Videre til Cafe 
Madeleine, for kaffe/frokost (tilkøb). 
Eftermiddagen evt. besøg i Zoologisk 
have og parken omkring. Om aftenen 
middag og jazzkoncert på den histo-

Natteliv i French Quarter

På alligatorjagt på Mississippi

Street ParadeSporvognen til Garden District
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INDIEN
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Dag 1 – Afrejse
Vi flyver fra Billund mod Delhi.

Dag 2 – Sightseeing i Delhi (M, F, A)
Vi bliver kørt til hotellet og herefter 
starter et spændende eventyr. 

Efter morgenmaden kører vi til det 
gamle kvarter, Old Delhi. Her ser vi 
Indiens største moskè, Jama Mashid, 
med de slanke minareter og fornemme 
kupler, der dominerer himmelrum-
met. Dernæst sætter vi os til rette i en 
af de vakkelvorne, men solide cykel-
rikhshaws og kører gennem de smalle 
gader. I Chandni Chowk bazaren leves 
livet som i middelalderen. De labyrinti-
ske gader er smalle, og de små butikker 
viser deres ansigt udadtil. Vi oplever de 
farvestrålende boder med alskens va-
rer; håndlavet papir, silkesarier og juve-
ler blander sig med friskrullede cigaret-
ter, grønsags- og krydderiboder. 

Vi indsnuser duftene fra boderne, mens 
vi fortsætter mod New Delhi. Undervejs 
gør vi stop ved Mahatma Gandhis enk-

le mindesten og får frokost på en lo-
kal restaurant. Efter frokost ser vi New 
Delhi. Store boulevarder, grønne om-
råder, fornemme regeringsbygninger 
og moderne museer. Vi gør et stop ved 
triumfbuen, India Gate, der står til ære 
for de faldne soldater fra krigen mod 
Afghanistan og i 1. verdenskrig. Og 
vi gør et stop ved hindutemplet, Birla 
Mandir, som blev åbnet af Mahatma 
Gandhi i 1933.

Dag 3 – Tog til Amritsar (M, F, A)
Vi tager toget til Amritsar. Togstationer 
i Indien er en helt speciel oplevelse. Her 
havner vi i mængden af rejsende, sko-
pudsere, bidi-sælgere og andet godt 
folk. Vi rejser forbi landsbyer, sukker-
rørsplantager og - fabrikker, åer og 
kanaler. Denne ca. 5-6 timers klassiske 
togrejse er indbegrebet af det auten-
tiske Indien og det indiske folk, som vi 
deler togrejsen med. Ved ankomsten 
til Amritsar indkvarteres vi på hotellet, 
og begiver os ud i den hellige by - til 
Det gyldne Tempel – Sikhernes største 

helligdom - grundlagt af den 4. Sikh 
guru i 1559. Herefter til den lokale ba-
sar inden vi fortsætter til grænsebyen 
Wagah mellem Indien og Pakistan. Den 
daglige flagceremoni i dens pomp og 
pragt symboliserer den patriotiske for-
ståelse, der er mellem de to lande.

Dag 4 – Delhi og Agra (M, F, A)
Flere oplevelser venter og vi flyver til-
bage til Delhi. Vi kører i bus til Agra 
med Taj Mahal og Det Røde Fort. På 
vejen stopper vi ved det storslåede 
Qutb Minar kompleks, som blev byg-
get af det første Islamiske dynasti i In-
dien, Sultandynastiet. Selve tårnet har 
den imponerende højde af 72,5 meter. 
Herfra til endnu et stop; vi skal se det 
smukke Lotustempel bygget til og af 
den filosofiske tro, Baha’i. Herefter 
kører vi af den nyligt anlagte Yamuna 
Express motorvej til Agra.

Dag 5 - Agra og Taj Mahal (M, F, A)
Vi begynder dagen med endnu et høj-
depunkt. Taj Mahal - et symbol på evig 

• Det spektakulære Taj Mahal

• Oplev Den Hellige Flod Ganges

• Inkl. udflugter og helpension

• Rejseleder er Indienseksperten 

 Lissi Bagge

• GRATIS parkering i Billund

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

12 dage 
kun  

kr. 16.895

Taj Mahal

Okser i Ganges Floden

De Erotiske Templer

Denne historiske rejse til det nordlige Indien flyder ligesom de gamle hellige floder Ganges og 

Yamuna gennem delstaterne Uttar og Madhya Pradesh. Rejsen giver et vidtfavnende indblik i en 

helt anderledes verden. Alle store og mindre religioner byder sig til i denne verdensdel, og viser os, 

hvordan de influerer på livsvilkår og levevis. Fra grundlæggelsen af hinduismen og buddhismen til 

stormogulerne og Islams fald, fra briternes hærgen og kolonisering til en ny økonomisk stormagt  

– i dag trives de ældgamle og de nye religioner side om side i en voksende storøkonomi.

New Delhi

Gwalior
Orchha Khajuraho

Varanasi

Amritsar

Agra

DEN STORE  
INDIENSREJSE
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 05.11. - 16.11. Billund 16.895

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund - Delhi t/r
• 3 x indenrigsflyvninger:  

Amritzar - Dehli / Khajuraho - 
Varanasi / Varanasi - Dehli

• Ophold i delt dobbeltværelse
• 10 x morgenmad, 10 x frokost og  

9 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 2.600
• Årsafbestillingsforsikring kr. 656
• Visum til Indien ca. kr. 830
• Drikkepenge US Dollars 50 (cirka)

Hoteller på rejsen
På hele rejsen bor vi på gode 3*** og 
4**** hoteller. Alle værelser har na-
turligvis eget bad / toilet. En komplet 
hotelliste med navn og adresse frem-
sendes ca. 8 dage før afrejse.

Valuta: Indiske Rupee

flod Ganges, hvor vi oplever den helt 
specielle stemning, der kun findes her.

Dag 10 – Sarnath og Varanasi  
(M, F, A)
Vi kører til den antikke by Sarnath, 
hvor Buddha gav sin første prædiken 
og ser templet med fresker, som for-
tæller Buddhas livshistorie og det bo-
træ, der er født som ”barnebarn” af 
det træ, Buddha sad under, da han fik 
sin oplysning. Herefter kører vi til dyre-
parken og den antikke Dhamek Stupa, 
hvor Buddha sad med sin bøn. I nærhe-
den ligger det arkæologiske museum, 
og her ser vi den løvekapitæl fra det 3. 
århundrede, der i dag er symbol på det 
moderne Indien. 

Om eftermiddagen tager vi til Varanasi 
by, til Bharat Kala Bhavan museum med 
malerier, skulpturer og arkæologiske 
fund. Og vi besøger Indiens eneste hin-
ditempel uden et gudeikon; et minde-
tempel for Indiens selvstændighed og 
identitet.

Om aftenen sejler vi på Ganges; vi skal 
overvære den traditionelle Aarti cere-
moni, som foretages hver eneste aften 
året rundt ved bredden af Ganges.

Dag 11 – Morgensejlads på Gan-
ges floden og fly til Delhi (M, F)
Tidligt på morgenen tager vi tilbage 
til bredden af Ganges og til vores båd. 

kærlighed. Taj Mahal blev bygget af 
Shah Jahan fra 1631, til minde om hans 
hustru, Mumtaz Mahal, som døde un-
der barsel. På den anden side af floden 
Yamuna ser vi Det Røde Fort, hvorfra 
stormogulerne regerede. Det er byg-
get af den lokale røde sandsten med 
finurlige symbolske udskæringer og 
halvædelstene fra alverdens lande ind-
lagt i hvid marmor fra Makrana. Begge 
seværdigheder er under beskyttelse af 
UNESCO. 

Senere skal vi på indkøb – men først 
skal vi have en indføring i hvordan tra-
ditionerne lever videre inden for for-
skellige grene af ældgamle håndværks-
traditioner.

Dag 6 – Fra Agra til Gwalior (M, F, A)
Efter morgenmaden begiver vi os igen 
om bord på toget; denne gang stikker 
vi kursen syd på mod Gwalior. Vi begyn-
der med den nuværende Rajas palads 
og de omkringliggende nye templer.  
Efter frokost på en lokal restaurant, 
tager vi op på toppen af plateauet til 
Gwalior Fort, dekoreret med farvede 
kakler og smukke kupler. Fra fortet går 
vi til de smukt udskårne svigermor- og 
svigerdattertempler. 

På vej ned fra plateauet ser vi et utal 
af relieffer, hugget ind i klippevæggen; 
bl.a. ser vi en 18 meter høj Jainskulp-
tur. Vi slutter af på byens torv med de 

fornemme paladser inspireret af for-
skelligartet arkitektur. Italiensk, Indisk, 
persisk, britisk og fransk blander sig 
mellem hinanden.

Dag 7 – Jhansi  og Orchha by  
(M, F, A)
Vi bevæger os nu længere syd på. Vi 
skal på landet til små landsbyer – vo-
res hovedstop er byen Orchha. Bunde-
la’erne tog magten her i det 14. og 15. 
århundrede og gjorde Orccha til deres 
hovedstad. Vi ser det store Kongeslot, 
Raj Mahal, med farvestrålende væg- og 
loftsmalerier, som viser både jagtscener 
og religiøse motiver. Jehangir paladset 
ved siden af, var en gave til den 4. stor-
mogul, Jehangir, deraf navnet. Palad-
set er dekoreret med Lapis Lazuli kakler 
og en smuk indgangsportal prydet med 
ornamenterede elefanter. Det siges at 
give held. Foran på platformen nyder 
vi udsigten til den store flod, Betwa, og 
det grønne skovklædte område med 
utallige templer, der stikker den hellig-
ste top frem mellem træerne. Herinde 
gik de tidligere konger på jagt efter ti-
gere og elefanter. Orchha er en mindre 
by med rimelige priser, og I får tid på 
egen hånd til at gå på indkøb i de lo-
kale basarer.

Dag 8 – Orchha og Khajuraho  
(M, F, A)
Efter morgenmaden kører vi til Khaju-

raho – en strækning, hvor vi ser koen 
bliver spændt for ploven og vi hensæt-
tes til en svunden tid. Vi gør stop ved 
en tilfældig landsby eller skole og mø-
der den lokale befolkning. Det er også 
her på landet vi måske møder en isfugl, 
langur-abe, eller påfugle, der flyver frit 
omkring. 

Efter ankomst, tjek ind og frokost er 
det tid til endnu et højdepunkt; De 
Erotiske Templer i Khajuraho. Vi hen-
sættes til det 11. århundrede og Kan-
dariya Mahadev Templet, et af flere 
respektindgydende templer, og et af 
de fineste eksempler på Nordindisk 
tempelarkitektur. Templet er rigt ud-
smykket med sensuelle skulpturer, som 
viser gudernes himmelske boliger. Et 
andet pragteksemplar er Jagadambi 
Templet, som indeholder fortrinligt ud-
skårne figurer af hinduguden Wisnu. 
Senere besøger vi den østlige gruppe 
af templer, dedikeret til Jain-guderne. 
Her står Chaturbhuj templet som det 
mest interessante. Unikt pga. fraværet 
af erotiske scener, men også fordi de 
har de mest komplicerede udskæringer 
og symbolikker om gudernes liv.

Dag 9 – Khajuraho samt Varanasi 
(M, F, A)
Efter morgenmad kører vi til Khajuraho 
lufthavn og flyver til Indiens helligste 
by, Varanasi. Efter indkvartering begi-
ver vi os på vandring langs den hellige 

Ude på floden er vi vidner til indernes 
morgenritualer og -bønner, og ser lig-
brændingsbålene. Det er her, de fleste 
indere ønsker at befinde sig, når livet 
rinder ud; men først skal de vaske alle 
deres synder af sig i Gangesfloden. Ef-
ter sejlturen spadserer vi mellem de 
hellige templer på sydsiden af Ganges 
og i nærheden af Assi Ghat. 

Tilbage på hotellet spiser vi morgen-
mad inden vi kører til lufthavnen og 
flyver til Delhi. Vi kører til et hotel, hvor 

der bliver mulighed for at slappe af og 
tage et bad inden vores afskedsmid-
dag. Herefter til lufthavnen og vores 
fly til Danmark.

Dag 12 – Hjemkomst
Efter en spændende og indholdsrig op-
levelsesrejse lander vi hen på formidda-
gen i Danmark.

Gwalior

OrchhaVaranasi

Det Gyldne Tempel i Amritsar
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Fiskere ved Cochin Kundala teplantage

Dag 1 – Afrejse 
Vi flyver fra Billund og til Cochin, hvor 
vi lander næste dags morgen. 

Dag 2 – På opdagelse i Cochin (F, A)
Cochin består af en ny og en gammel 
bydel, og har været koloniseret af både 
portugisere, hollændere og englænde-
re. De har alle sat deres præg på byen. 
Cochin kom tilbage på indiske hænder 
ved selvstændigheden i 1947. Byen lig-
ger lige ud til en fjord og her sejler fær-
ger på kryds og tværs over fjorden.  Det 
er interessant at iagttage det mylder af 
mennesker og varer, der bliver bragt 
om bord på de små færger. Ved havnen 
ses af og til delfiner, når de boltrer sig 
i vandet. Cochin er bygget på flere små 
øer og er en kosmopolitisk by med et 
blandet miks af hollandsk og portugi-

sisk arkitektur. De specielle kinesiske 
fiskenet ses overalt ved kysten. 

Vi starter vores byvandring i Fort Ko-
chi med besøg i Det Hollandske Palads. 
Det var portugiserne, der byggede pa-
ladset, men hollænderne der omdøbte 
det til ”Dutch Palace”. Arkitekturen er 
dog fra Kerala. Indenfor i paladset ses 
fres- ker i smukke plantefarver, der 
skildrer indiske legender. Vi slentrer vi-
dere i de gamle smalle gader. Her går 
vi på opdagelse i Indiens ældste kirke 
og den eneste jødiske synagoge på 
det indiske subkontinent. Efter frokost 
kører vi langs indsejlingen til havnen, 
og vi oplever, hvordan der fiskes med 
traditionelle kinesiske fiskenet, der 
hænger som store edderkopper over 
deres spind. Det var kinesiske handels-
folk, der indførte de kinesiske fiskenet 

i det 14. århundrede. Vi nyder den at-
mosfærefyldte eksotiske stemning med 
udsigt til Det Arabiske Hav. Aftensmad 
og overnatning på hotellet. 

Dag 3 – Fra Cochin til historiske 
Munnar (M, F, A)
Efter en dejlig morgenmad kører vi 
til den historiske by Munnar. Navnet 
Munnar betyder ”De Tre floder”, og 
tre floder løber da også sammen tæt 
ved byen. Området er beliggende 1600 
meter over havets overflade, og vi ser 
de fascinerende og fløjlsagtige te-plan-
tager, hvor end vi drejer hovedet. Og vi 
skimter de frodige grønsagshaver, der 
titter frem midt imellem. Her er en far-
verig flora og fauna og smukke skove. 
Med den spektakulære bjergkæde ”De 
Vestlige Ghats” knejsende i baggrun-

12 dage 
kun  

kr. 16.495

• Alle udflugter er inkluderet

• Rejseleder er Indienseksperten 

 Lissi Bagge

• Unik rejse - kun med Ans Rejser

• GRATIS parkering i Billund

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:
På denne spændende rejse til Sydindien træder vi ind i en anderledes verden – tillokkende, fortryl-

lende og bedårende. Backwaters, landskabernes grønne nuancer, det rige vildtliv i regnskovene, de 

tropiske fugle- og dyrearter og de grønklædte te- og krydderiplantager.  Den bedste måde at opleve 

Kerala er ved at flyde langs de snoede ”Backwaters”, der ligger blikstille bag kyststrækningen.  Her 

glider vi på vandet i vores ”husbådcruise”, forbi små stammelandsbyer og kokospalmeplantager.  Vi 

bor på udvalgte komfortable og unikke resorts, hvor vi på afslappende vis møder befolkningen og 

deres livsvilkår. Indiens kultur ses overalt i Kerala, og sammensmeltningen med europæiske kulturer 

har sat deres præg på delstaten. De indiske elefanters symbolisme, de mange festivaler, fortidens 

kulturelle og arkitektoniske arv giver alt sammen Kerala en enestående atmosfære.

TÆT PÅ  
SYDINDIENS SJÆL 

Alleppey 
Kumarakom

Kovalam
Trivandrum

Cochin Trankebar
Munnar
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 13.10. - 24.10. Billund 16.495

 AFGANG  LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund – Cochi samt  

Trivandrum - Billund t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 8 x morgenmad, 7 x frokost og  

9 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Valuta: Indiske Rupee

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 2.600
• Årsafbestillingsforsikring kr. 656
• Visum til Indien ca. kr. 830
• Drikkepenge US Dollars 50 (cirka)

Hoteller på rejsen
På hele rejsen bor vi på gode 3*** og 
4**** hoteller. Alle værelser har na-
turligvis eget bad / toilet. 

En komplet hotelliste med navn og 
adresse fremsendes ca. 8 dage før af-
rejse.

Dag 8 – Tropiske Alleppey med 
Mullakkal templet (M, F, A)
Efter en skøn morgenmad om bord 
på husbåden, siger vi farvel og kører 
mod Alleppey, en fortryllende tropisk 
vandperle kantet af kokosplantager, 
bananpalmer, og rismarker her og der 
kun afbrudt af en palmehytte. Vi bliver 
indkvarteret på vores hotel og bruger 
resten af dagen enten i bazaren eller 
på Alappuzha stranden. 

Efter aftensmad på hotellet besøger vi 
det mere end 500 år gamle Mullakkal 
tempel. Templet står majestatisk med 
omkransende jasminplanter og den 
kønneste dam. Vi besøger også strand-
molen, der rager langt ud i vandet og 
som er mere end 130 år gammelt. Et 
ældre fyrtårn ved stranden tiltrækker 
de fleste, der besøger området. 

Dag 9 – Fra Aleppey til Kovalam 
(M, F, A)
I dag tager vi turen til Kovalam. På vej 
dertil besøger vi den gamle handelsby 
Kollam, hvor vi ser Fyrtårnet Tangas-
seri, som blev bygget i 1902. Navnet 
Kollam siges at stamme fra det gamle 
skriftsprog Sanskrit, hvor Kollam bety-
der peber. Der blev handlet meget pe-
ber med både hollændere, portugisere 
og englændere. 

Vi ser også en hollandsk begravelses-
plads, som blev anlagt ca. år 1519 un-

den og de dybe dale i forgrunden, for-
står man, hvorfor englænderne valgte 
netop dette område til deres ferieby i 
kolonitiden. Området syder af sundhed 
med frisk luft, skønt klima, helsebrin-
gende sol og den uomtvistelige duft af 
te-planterne. 

Efter tjek ind på vores hotel går vi på 
opdagelse i Munnar by, hvor vi møder 
den gamle britiske arkitektur og for-
nemmer køligheden heroppe i dette 
storslåede og afslappede hjørne af In-
dien.

Dag 4 – Besøg på mejeri, te planta-
ger og Tahr-geder (M, F, A)
Endnu en oplevelsesrig dag med ene-
stående udsigter venter forude. I dag 
går turen først til Mattupetty belig-
gende 13 kilometer fra Munnar, hvor 
vi besøger et indisk-schweizisk mejeri 
projekt. Her har de specialiseret sig i op-
dræt af over 100 forskellige slags kvæg.
Derefter går turen via søer og damme 
til de smukke Kundala teplantager. 
Næste stop bliver Pothamedu, som er 
et helt fantastisk og unikt område med 
te-, kaffe- og kardemommeplantager. 
Dagens sidste stop bliver i Rajamala 
naturreservat, hvor den sydindiske ged, 
Nilgiri Tahr, huserer. Rajamala huser 
halvdelen af verdens sjældne Tahr-ge-
der. I dag er der på verdensplan kun ca. 
1300 Nilgiri Tahr-geder tilbage. 

Efter en betagende dag med de mest 
storslåede udsigter vender vi tilbage til 
hotellet og til vores middag.

Dag 5 – Krydderiplantager og  
elefanter i Thekkady (M, F, A)
Turen i dag går til Thekkady – en af de 
mest frodige regioner i Indien. Områ-
det rimer på elefanter, bløde bakker 
og krydderiplantager. Vi tjekker ind 
på vores hotel. Senere kører vi til Van-
danmedu som ligger ca. 30 kilometer 
fra vores hotel. Vandanmedu er en af 
verdens største auktions centre for 
kardemomme. Af verdens 20 auktions-
centre, ligger de 12 her i kardemomme-
bjergene i Periyar-dalen. Vi besøger de 
deltagende handelsfolk, som fortrinsvis 
kommer fra delstaterne Gujarat, Maha-
rashtra og Tamil Nadu.  Vi besøger også 
de små boder. Efter et interessant op-
hold kører vi tilbage til hotellet.

Dag 6 – Periyar Vildtreservat  
(M, F, A)
Vi spiser en skøn traditionel Kerala 
morgenmad med ris og kokosnød hånd 
i hånd med vores kontinentale morgen-
mad. Efter morgenmaden begiver vi os 
ud i Periyar Vildtreservat for at udfor-
ske de forskellige områder af reserva-
tet. Med sine tætte skove, store marsk-
områder, stepper og søer er Periyar én 
af Indiens førsteklasses vildtreservater. 
I Periyar findes mange forskellige slags 

dyr, blandt andet vilde elefanter og 
brune læbebjørne. Og ikke mindst en 
farvelade af smukke eksotiske fugle. 
Senere tager vi på en tur rundt i om-
rådet og indsnuser de skønneste plan-
ter og duftende krydderier, når vi kø-
rer langs de mange krydderiplantager.  
Aftensmad på hotellet.

Dag 7 – Husbåd på Keralas største 
Backwaters Kumarakom (M, F, A)
I dag er en helt speciel dag. Efter mor-
genmaden går turen gennem en kryd-
deriplantage og frodige grønklædte 
landskaber mod Kumarakom, Keralas 
største Backwaters – eller ”baghave” 
om man vil. Et ”Backwaters” er et 
enormt stort område, hvor et system af 
snirklede kanaler, større søer, fjorde og 
laguner tvister sig ind imellem hinan-
den. Her midt i blandt, bor den lokale 
befolkning i husbåde. Og vi gør som de 
lokale. Mens vi stævner ud i dette spejl-
blanke vandområde, er det kun de sva-
jende kokospalmer, små landsbyer med 
deres beboere, samt de lokale fiskere 
i deres små både med padlekraft, som 
bryder stilheden. Og måske en isfugl.
Frokosten indtages, mens vi langsomt 
glider til den smukke Vembanad sø, 
Asiens største ferskvandssø i hjertet af 
Keralas Backwaters. Om aftenen, mens 
båden ligger til kaj, betragter vi solen, 
mens den langsomt breder sine røde 
farver over himmelen. 

Kovalam Beach

Rickshaws i MunnarKardemomme sorteringHusbåde på Keralas Backwaters Kumarakom

Brun læbebjørn i Periyar Vildtreservat

der den portugisiske invasion. På dette 
tidspunkt kendt som Tangasseri eller 
Tangy.  Vi ankommer til Kovalam hen 
på eftermiddagen og tjekker ind på ho-
tellet.  Resten af dagen på egen hånd. 
Middag på hotellet.

Dag 10 – Strandene i Kovalam  
(M, F, A)
Kovalam er kendt for sine tre strande, 
”Lighthouse Beach”, ”Hawah Beach” 
og ”Samudra Beach” og vi besøger 
dem alle tre. Om eftermiddagen tid på 
egen hånd til afslapning. 

Dag 11 - Hjemrejse
Vi kan måske lige nå en sidste dukkert 
inden vi sætter kursen mod lufthavnen, 
og vi påbegynder vores afrejse fra Tri-
vandrum Internationale lufthavn. 

Dag 12 – Hjemkomst
Efter en fantastisk rejse ankommer vi til 
Billund Lufthavn.
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Dag 1 – Afrejse 
Vores rejse begynder i Billund hvorfra 
vi flyver til Indira Gandhi Internationale 
lufthavn i Delhi.

Dag 2 – Srinagar og Shikara båd-
tur på Dalsøen (M, F, A)
Efter morgenmaden starter vi vores 
eventyrlige rejse. Fra indenrigslufthav-
nen flyver vi til Srinagar, hovedstaden 
i området. Selve flyvningen (90 mi-
nutter) er en af verdens flotteste; fra 
luften ses den vestlige del af den ma-
jestætiske bjergkæde, ”Indiske Hima-
laya”. Ved ankomst til Srinagar kører 
vi til Dalsøen og sejler ud til vores hus-
båd, der ligger smukt med grønklædte 
bjerge i forgrunden. Dalsøen er hjem-
sted for Srinagars husbåde, og søen 
vrimler med de små lokale Shikara-
både, der fragter os frem og tilbage til 
husbådene. Efter et lille hvil og en god 
kashmiri-frokost på husbåden, lavet af 
vores egen kok, stiger vi ned i de lokale 

shikara-både. Vi bliver padlet rundt på 
søen mellem hængende grønsags- og 
blomsterterrasser og små fiskerbåde, 
hvorfra de lokale mænd og store 
drenge fanger familiens aftensmad. 
Og vi glider forbi de små øer, hvorpå 
de lokale har deres husmandssted med 
køer, der fodres med åkanderne fra 
søen. Mens vi nyder den stille sejlads, 
kun afbrudt af den sagte padlen, glider 
det lokale liv og de kønne vandliljer og 
lotusblomster forbi. Middagen nyder vi 
på husbåden, mens solen breder sine 
sidste stråler over søen og forsvinder 
bag bjergene.

Dag 3 – Fugleskrig og byvandring i 
Srinagars gamle bydel (M, F, A)
Vi starter tidligt om morgenen med 
endnu en sejltur på søen. Stilheden og 
den kølige friske luft bredder sig over 
området. Fuglene er oppe sammen med 
os og fuglefløjt høres vidt og bredt. Må-
ske ser vi en farvestrålende isfugl – el-

ler måske en ørn, der svæver langsomt i 
luften og spejder efter bytte. Vi spejder 
også, men det er efter de lokales gøren 
og laden. Efter sen morgenmad på hus-
båden tager vi ind til oplevelser i Srina-
gars gamle bydel. Vi slentrer gennem 
gaderne med de fine gamle middelal-
derhuse med deres specielle arkitektur. 
Vi krydser den store Jehlum-flod, som 
husene går lodret ned i, og vi besøger 
flere templer og moskéer. Efter en tra-
ditionel lokal frokost går turen til den 
livlige side af byen; til markedsgaden 
med utallige forretninger med alskens 
varer. Valnødder, safran, krydderier, 
tørrede frugter og sydende kebab’er 
fra gadekøkkener. Vi skal også ind i de 
smalle gyder og stræder med Srinagars 
usædvanlige middelalderarkitektur, og 
herinde finder vi den største af alle mo-
skéerne i Srinagar. Efter en spændende 
dag spiser vi vores middag på husbåden 
og nyder stilheden og udsigten ud over 
den smukke sø.

Gadeliv i Delhi

Ladakh landskab

På denne fascinerende tur til indiske Himalaya i det nordligste hjørne af Indien, oplever vi to af de 

mest ekstraordinære naturscenerier i verden. Hver især byder på enestående og næsten uberørte 

kultur- og naturoplevelser. To strålende perler på det indiske subkontinent. Den vestlige del er kendt 

for sine smukke grønklædte bjerge, dybe frodige dale, brusende floder, blikstille søer, husbåde og 

ikke mindst, for sit gode køkken med let krydrede og velsmagende retter. Ladakh udstråler majestæ-

tisk stolthed med sine golde sneklædte tinder, brusende floder, levende tibetanske klostre, safran-

klædte munke, udfordrende bjergveje og -pas. 

13 dage 
kun  

kr. 17.995

• Oplev Himalayabjergene

• Alle udflugter er inkluderet

• Unik rejse med Lissi Bagge

• GRATIS parkering i Billund

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

EVENTYR  
I INDISKE HIMALAYA

Kargil
Himalya 

Leh

Sonamarg 

Srinagar
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 25.07. - 06.08. Billund 17.995

 AFGANG LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Flyrejse Billund - Delhi t/r
• 2 x indenrigsflyvninger: Delhi –  

Srnigar samt Leh - Delhi
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 11 x morgenmad, 11 x frokost  

og 11 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.800
• Årsafbestillingsforsikring kr. 656
• Visum til Indien ca. kr. 830
• Drikkepenge US Dollars (50 cirka)

Hoteller på rejsen
På hele rejsen bor vi på gode 3*** og 
4**** hoteller. Alle værelser har na-
turligvis eget bad / toilet. En komplet 
hotelliste med navn og adresse frem-
sendes ca. 8 dage før afrejse.

Valuta: Indiske Rupee

tibetanske plateau. Indusfloden følger 
os på rette vej til Leh, ferieresidensby 
for den store tibetanske religiøse leder, 
Dalai Lama. Tjek ind og middag på cen-
tralt beliggende hotel i Leh. 

Dag 9 – Klostre i Leh (M, F, A)
I dag besøger vi tre af klostrene i den 
storslåede Leh- og Ladakh-region. Vi 
møder munke i diverse guddomme-
lige inkarnationer, og vi ser hvordan 
de beder, læser foran forskelligartede 
buddhastatuer, og taler sammen i klo-
strenes fint dekorerede sale. Klosteret 
i Hemis begynder med en lang trappe, 
en kæmpe træport og en vidunderlig 
gårdsplads. Thikse klosteret ligger på 
en bjergtop og minder om en fransk 
borg. Og Klosteret i Shey er indbygget i 
en knudret klippe. Vi returnerer til Leh, 
hvor hotellet er klar med vores middag.

Dag 10 – Bjergpasset Kardung La 
og pagoden Shanti Stupa (M, F, A)
En uforglemmelig køretur tager os til 
toppen af et af verdens højeste moto-
riserede bjergpas, Khardung La (5.359 
meter). Turen op og ned af Khardung 
La er intet mindre end paradis. På 
Khardung La ses Himalayas tinder så 
langt øjet rækker. Efter turen til toppen 
kører vi til den japanske pagode Shanti 
Stupa, og foruden at se denne smukke 
pagode får vi i tilgift en flot udsigt ind 
over Leh by. Middag på hotellet.

Buddha statue i Ladakh

Dalsøen i SrinagarBjergpas i Himalaya

Tikka Masala med kylling

Dag 11 – Byvandring i Leh (M, F, A)
I dag tager vi et kig ind i Leh by, ho-
vedstaden i Ladakh-regionen. Vi følges 
med den lokale befolkning, som er på 
vej enten på arbejde eller har deres ar-
bejdsplads lige midt på gaden. Den vig-
tigste handelsgade, gågaden i Leh, er 
nyligt renoveret, og der er anlagt nye 
handelsboder til grønt og frugt, kryd-
derier og krydderurter. På vejen besø-
ger vi Den Centrale Klosterhal, palad-
set i Leh og Chang Gali. Senere tager vi 
over på den anden side af Indusfloden 
og besøger Stok paladset og ser muse-
et. Herefter tilbage til hotellet. 

Dag 12 – Delhi (M, F, A)
Efter morgenmad tager vi flyver tilba-
ge til Delhi, Indiens travle hovedstad. 
Vi besøger en af de flotteste bygninger 
i Delhi, Lotustemplet. Vi ser den runde 
parlamentsbygning, de store ministe-
rier, præsidentpaladset og India Gate. 
Derefter kører vi til Old Delhi, Shaja-
hanabad, hvor vi ser Indiens største 
moské; Jama Mashid. Vi lader en cykel-
rickshaw bringe os rundt i gaderne nær 
Chandni Chowk. Middag på hotellet.

Dag 13 – Hjemkomst
Vi kører til lufthavnen og flyver hjem.

Dag 4 – Srinagars flotte haver og 
Sonamarg (M, F, A)
Vi starter med Nishat Terrassehave som 
er grundlagt af Asaf Khan. Fra terrasse 
til terrasse presser rindende vand sig 
gennem kanaler og fontæner og bre-
der en liflig kølighed ud over hele ha-
ven. De farvestrålende blomster ses fra 
tidlig forår til sen efterår, og haven læ-
ner sig op ad den store Zabarwan bjerg-
kæde. Efter frokosten kører vi mod So-
namarg, som betyder Den Gyldne Eng. 
Det forstår vi, som vi kører fremad. Vi 
kører gennem mindre bjerge, smukke 
dale, grønne ris-terrasser, nåletræer, 
små bosættelser og kønne landsbyer. 
Som vi nærmer os målet, følger floden 
Sindh os på vej. Efter ankomst til Son-
amarg tjekker vi ind på vores dejlige 
hotel, Villa Himalaya, som ligger lige 
ned til den brusende Sindhflod.

Dag 5 – Narangdalen (M, F, A)
I dag skal vi til Naranagdalen, hvor vi 
skal besøge ruinerne af et antikt tem-
pelkompleks og udforske Naranag-
dalen. Køreturen tager os gennem 
svajende rismarker, gyldne æble- og 
valnøddelunde og brølende hvidtskum-
mende vandfald og floder. Det æld-
gamle tempelkompleks er formentligt 
anlagt af Pandavaerne fra Mahabha-
rata folkloristerne. Vi skal også til den 
smukke eng Wangath, og her spiser 
vi vores medbragte frokost ved picnic 

området. Med maven fyldt går vi på 
opdagelse i Naranagdalen, vandrer på 
stierne mellem de lysegrønne træer, 
mens vi lytter til den rislende flod og 
fuglenes tunger. 

Dag 6 – Nilgrad landsby samt 
Thajwass gletsjeren (M, F, A)
Vi starter dagen med en tur til lands-
byen Nilgrad, en ældgammel landsby, 
hvor landsbyboerne oprindeligt kom-
mer fra Centralasien, men har levet her 
i Nilgrad i generationer. De bor stadig 
i jordhuse omgivet af stenmure. Vi går 
en tur gennem landsbyen og taler med 
beboerne – og vi hører om deres liv og 
livsvilkår, hvilket sætter vores eget liv i 
perspektiv. Herefter går turen til Thaj-
wass gletsjeren, der ligger i en sidedal 
i Sonamarg, vandrernes paradis. For 
at nå gletsjeren vandrer vi gennem en 
vid dal med vandløb forårsaget af den 
smeltende sne fra gletsjeren og kilder 
fra de omkringliggende bjerge. Der er 
også mulighed for at nå gletsjeren til 
hest. Middagen indtages på Hotel Villa 
Himalaya. 

Dag 7 – Himalya bjergene  (M, F, A)
Vi mødes med vores chauffører, som 
tager os op og ind i de høje Himalaya-
bjerge til Leh by og Ladakh-regionen. 
Efter nogen tid kravler vi op over Zojila 
passet( 3.400 meter). Herefter ankom-
mer vi til verdens næst koldeste beboe-

de by, Drass (3.200 meter). Drass lands-
by og Zojola-passet anses for at være 
”porten til Ladakh”, og det er da også 
her, vi krydser ind i Ladakh-regionen. 
Det er også her, vi ser et skift fra de 
grønklædte frodige bjerge til de golde 
toppe med sne og is, men samtidig et 
farveorgie af rød- gul- og brunlige nu-
ancer på vejen op til toppen. Næste 
stop bliver Kargil, hvor vi går en tur 
gennem byen og gør stop for en kop 
te. De sidste kilometer frem til vores 
lejrplads i Shergol, er endnu en bjerg- 
tagende etape. Middag og overnat-
ning i Shergol teltlejr.

Dag 8 – Hovedstaden Leh (M, F, A)
Efter morgenmad kører vi mod Leh, 
hovedstaden i Ladakh-regionen. Vi 
forcerer det ene bjerg efter det andet, 
vejene snor sig og den ene spektaku-
lære udsigt følger den næste – og den 
næste. Vi passerer både Namikala- 
(3.800 meter) og Fotula-passene (4.100 
meter) og ankommer snart til det 
kendte tibetanske gamle buddhistklo-
ster, Lamayuru (3.510 meter). Vi går på 
opdagelse i klosteret og kan undre os 
over, hvordan 1000 år gamle bygninger 
stadig består herude i intetheden. Her 
i klosteret stifter vi nærmere bekendt-
skab med buddhismen, som vi senere 
forfølger. Turen går videre og snart mø-
der vi den store Indusflod, der har sit 
udspring ved Mansarovar-søen på det 
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Køb af rejse
Reservation kan ske ved henvendelse til Ans Rejser. Reservationen er 
bindende, når depositum er betalt. Er afrejsen mindre end 60 dage fra 
bestillingsdato, skal hele rejsens pris betales med det samme.

I øvrige tilfælde gælder nedenstående regler.

Depositum
Betales senest 8 dage efter rejsen er bestilt. 

Busrejser:  kr. 1.000 pr. person + evt. afbestillingsforsikring
Flyrejser:  kr. 2.500 pr. person + evt. afbestillingsforsikring
Rejser udenfor Europa:  kr. 5.000 pr. person + evt. afbestillingsforsikring

Restbeløb
Skal være indbetalt senest 60 dage inden afrejsedato.

Inkluderet i rejsens pris
Prisen, dens indhold og eventuelle tillæg er anført under de enkelte rejser. 
Alle priser er pr. person og er baseret på at 2 personer deler et dobbeltvæ-
relse.

Aflysning fra vor side 
Vi forbeholder os ret til at aflyse en rejse, såfremt tvingende omstændighe-
der (efter vores skøn) gør det nødvendigt, herunder ved for få tilmeldin-
ger. Ved en eventuel aflysning får deltagerne besked senest 21 dage før 
afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af 
alle indbetalte beløb.

Hoteller
Vi samarbejder med mange overnatningssteder, hovedsagligt 3- og 
4-stjernede. Overnatningsstederne er beskrevet under de enkelte rejsemål. 
På nogle overnatningssteder kan værelserne være forskelligt udstyret og af 
forskellig størrelse, ligesom der kan være forskel i beliggenhed (fx facade 
eller bagside). 

De fotos, der vises i kataloget, på hjemmesiden og på eventuel hotelhjem-
meside skal derfor kun ses som eksempler og er ikke udtryk for, at alle væ-
relser ser ud som det viste. Enkeltværelser er ofte små og ikke altid udstyret 
på samme måde som dobbeltværelser.

Vi forbeholder os ret til at skifte hotel til et andet med mindst samme 
standard.

Sygesikringsbevis og forsikring
Alle rejsedeltagere skal være i besiddelse af det blå EU sygesikringskort. 

Det påhviler den enkelte rejsedeltager selv at tegne øvrig relevant forsik-
ring, herunder bl.a. rejseforsikring, ulykkesforsikring, specialforsikring for 
eget udstyr (fx cykel), forsikring for lejet udstyr mv. 

Ans Rejser anbefaler at du tegner de nødvendige forsikringer. 
Ans Rejser sælger forsikringer gennem Europæiske Rejseforsikring. 

Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer. 

Pas / Visum 
På alle rejser udenfor Danmark skal der medbringes pas. Det er den enkelte 
rejsedeltagers ansvar selv at undersøge eventuelle krav til visum.

Medicin
Husk at medbringe nødvendig medicin. Medicinen skal være i håndbaga-
gen og medbringes i originalpakningen. Ved rejser til Schengenlande skal 
der for visse former af medicin udstedes et såkaldt medicinpas. Dette fås 
ved henvendelse til dit apotek.

Pladser i bussen
Pladsreservation foretages samtidig med bestillingen af rejsen og koster kr. 
95  per person. Hvis du gerne vil sikre dig et bestemt sæde i bussen, kan vi 
kun opfordre til at bestille så tidligt som muligt. 

Hvis du ikke ønsker pladsbestilling, tildeles der en fast plads som vil fremgå 
af det endelige rejsebevis, I vil modtage sammen med en afrejseinforma-
tion ca. 8 dage før afgang.

Hvis rejsen starter i en tilslutningsbus, er den faste plads først gældende, 
når man er i destinationsbussen.

Vi tager forbehold for ændringer og bustyper.

Udeblivelse, manglende pas, visum mv.
Udeblivelse ved afrejse, manglende rejsedokumenter mv. kan medføre 
at du ikke kan deltage på rejsen. Der ydes ikke refusion af det indbetalte 
beløb i disse tilfælde.

Afvises en gæst under rejsen som følge af ugyldigt pas, manglende visum 
mv., ydes der ikke refusion som følge af afbrudt rejse.

Eventuel hjemtransport sker for egen regning.

Reklamationer 
Eventuelle klager skal fremsættes omgående overfor rejselederen / tur-
lederen. Der modtages ikke klager over uensartede værelser. Såfremt et 
problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen genfremsæt-
tes hurtigst muligt og senest 14 dage efter hjemkomst til Ans Rejser. 

Er du ikke tilfreds med vores behandling eller afgørelse af klagen, kan du 
anke sagen til PAKKEREJSE-ANKENÆVNET, Røjelskær 11, 2840 Holte, tlf. 
4546 1100.

Rejsegarantifond 
Vi er medlem af Rejsegarantifonden, medlemsnummer 1811. Vi opfylder 
dermed alle gældende krav til sikkerhedsbestemmelser og økonomi.

Gebyr til Rejsegarantifonden er inkluderet i rejsens pris.

Ansvarsforsikring 
I henhold til Lov nr. 472 om pakkerejser, gældende for alle rejser i dette 
program, har Ans Rejser tegnet udvidet ansvarsforsikring gennem Europæi-
ske Rejseforsikring A/S.

Forbehold
Ret til ændringer til rejseruter, transportform, overnatningssted, program, 
datoer, priser mv. forbeholdes, såfremt der måtte være forhold, som nød-
vendiggør dette. 

Ans Rejser kan ikke drages til ansvar for forsinkelser som følge af forhold, 
som Ans Rejser er uden indflydelse på, herunder trafikuheld, vejrlig mv. 

Ans Rejser kan ligeledes ikke drages til ansvar for force majeure. Eventuelle 
opståede merudgifter i sådanne tilfælde påhviler rejsedeltagerne. 

Der tages forbehold for eventuelle moms- og afgiftsreguleringer samt for 
trykfejl.

Afbestilling på grund af sygdom 
Ved bestilling af rejsen kan du tegne en sygeafbestillingsforsikring hos Ans 
Rejser. Sygeafbestillingsforsikring skal være betalt senest samtidigt med 
depositum.

Hvis du har tegnet sygeafbestillingsforsikring og må aflyse rejsen på grund 
af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rejsedeltageren, den-
nes samlever, forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn, refunderes 
alle de indbetalte penge med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikrin-
gen og eventuelt afholdt viseringsudgifter samt billetter til arrangementer 
mv., som ikke kan refunderes.

Afbestilling uden afbestillingsforsikring 
Ved afbestilling hvor der ikke er tegnet afbestillingsforsikring, gælder 
følgende - fra bestilling og indtil 60 dage før afrejse:

• Depositum tilbagebetales ikke og er mistet
• Mindre end 60 dage inden afrejse, mistes rejsens fulde pris

REJSEBESTEMMELSER

Der vil være mulighed for påstigning ved nedenstående opsamlingssteder:

Ved for få deltagere fra ét opsamlingssted, henviser vi til nærmeste opsamlingssted og refunderer, hvad der svarer til udgiften 
til transport med offentlige transportmidler.

 RUTE A RUTE B RUTE C RUTE S 
Viborg, Tinghallen 05:30 04:30 10:00 06.30 
Ans, Ans Rutebilstation 06:00 05:00 10:30 07:00 
Silkeborg, Ansvej 98 (den nye P-plads) 06.30 05:30 11:00 07:30 
Århus, Q8 Ormslevvej 61, Viby 07:05 06:05 11:35 08:05 
Horsens, Q8 ved Lund 07:45 06:45 12:15 08:45 
Vejle, DTC - Transportcenter ved McDonald’s 08:05 07:05 12:35 09:05 
Kolding, Pendlerparkering ved Scandic Kolding 08:40 - - - 
Fredericia, Strevelinsvej 1 ved REMA1000 - - 12:55 - 
Odense, McDonald’s v. afkørsel 50, Hjallese - - 13.40 - 
Rødekro, Afkørsel 70 ved Cirkel K 09:20 - - - 
 
 RUTE D RUTE E RUTE F RUTE N
Viborg, Tinghallen 02:45 13:30 06:30 03.30
Ans, Ans Rutebilstation 03:15 14:00 07:00 04:00
Silkeborg, Ansvej 98, (den nye P-plads) 03:45 14:30 07:30 04:30
Århus, Q8 Ormslevvej 61, Viby 04:20 15:15 08:05 05:15
Randers, Randers Hallen, Fynsgade 1 05:15 16:00 09:00 06:00
Aalborg, Kong Christians Allé 50 06:15 17:00 10:00 07:00
Hirtshals, Færgeterminal - 17:45 - 08:00
Frederikshavn, Færgeterminal 07:15 - - -

BUSOPSAMLING



Ans Rejser
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1811

Lillehøjvej 2 • DK-8600 Silkeborg 
Tlf. 70 26 00 49 • rejs@ansrejser.dk 

www.ansrejser.dk
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