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kultur vinrejser krydstogt opera

rejser 2016



 GIBA Travel fejrer i 2016 10-års jubilæ um, 
 og i den anledning har vi arrangeret  
 »Den hemmelige rejse«,        

hvor vi sørger for det hele.  

Hvor vi skal hen, er vores 
hemmelighed. 
Tør du tage med?

»At rejse er at leve«, sådan 
skrev H.C. Andersen om sin 
interesse for at opleve ver-
den uden for Danmark. Netop 
på denne rejse vil vi bestræbe 
os på at tage jer med rundt i Europa, 
hvor vi besøger nogle spændende og histori-
ske steder, måske oplever den uberørte natur 

og ser anderledes byer.
Vi tilbyder en anderledes 

rejse, hvor vi vil 
møde både kend-

te og ukendte 
steder rundt i 
Europa. Vi tilbyder 
et væld af oplevel-
ser, i godt selskab, 
og med god mad, 
dejlig vin og for-

skellige besøg un-
dervejs.

Rejsen er med bus gennem Euro-
pa, hvor vi jævnligt gør ophold for at 

indsnuse atmos færen og kulturen.

Det eneste vi kan røbe: 
Der kan benyttes Euro på 
hele turen. Måske bliver 
det nødvendigt at veksle!
Vi bor på gode og hyg-
gelige 2- og 3-stjernede 
hoteller.
Masser af overraskelser 
undervejs.
Et væld af seværdigheder. 

Begrænset antal, så 
derfor er der tilmelding 
efter »først til mølle«-
princippet.

10-års jubilæumsrejse!

6 dages busrejse
Afrejse 11. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 5.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 885
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Kørsel i 4-stjernet bus
●  5 x overnatning m/morgenmad
●  5 x middage
●  Alle udflugter
●  Mange overraskelser
●  Dansk rejseleder
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Velkommen til en ny  
rejsesæson 2016!

Det er med store fornøjelse at vi kan præsenterer GIBA 
Travels nye rejseprogram. I 2016 kan GIBA Travel fejre 10 
års jubilæum, og i den forbindelse er der lagt op til flere 
store oplevelser med mange nye og spændende rejsemål, 
men der er også flere af de gode klassiske rejsemål på pro-
grammet – både med bus, fly og skib.  
Stor tak til jer, som allerede har deltaget på vore ture, og 
for den ris og ros, vi har modtaget, som er med til at fast-
holde kvaliteten og inspirere til nye spændende rejsemål. 
Det er derfor ingen tilfældighed, at rejserne i vort katalog 
er så forskellige og ved at lytte til vores gæsters ønsker og 
tips, har vi fået en god hjælp til udviklingen af rejserne.
Udvidelsen af rejser med fokus på oplevelser indenfor vin 
og gastronomi har haft stor succes, derfor er der kommet 
et par nye på programmet. Der vil altid være et element af 
god mad og vin på rejserne, og temaet vil være en herlig 
blanding af gode naturoplevelser, vinsmagning, middag på 
gode restauranter eller at deltage i en vinhøst i Italien. 
Vi har udvidet med flere nye krydstogter bl.a. til Nordkap, 
en tur på Rhinen eller i Bordeaux. Nogle af klassikerne er 
stadig at finde i programmet. Operarejserne er fx stadig 
med – dog med en ændring af vores rejse til Verona – en 
oplevelse, der er værd at prøve. Af vores oversøiske rejser 
kan vi tilbyde nye fantastiske rejser til bl.a. Island, Cuba og 
USA.
Det aktuelle program præsenterer et udsnit af særligt 
udvalgte perler, som vi tilbyder i 2016. Løbende vil vores 
hjemmeside blive opdateret med andre spændende 
rejser, ligesom vi skræddersyr særlige ture  
efter behov for privatgrupper, organisationer 
og virksomheder. 
Læs mere på www.gibatravel.dk
Endnu engang velkommen til et nyt 
spændende rejseår 2016 fyldt med 
gode oplevelser og en masse dejlige, 
fælles minder.
Med venlig hilsen 

Gina Banke
GIBA Travel

Kulturrejser (Bus):  
Jubilæumsrejse  .  . .  . .  . .  .  3
Holland   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  4
Amsterdam   . .  . .  . .  . .  . .  .  5
Rügen   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  6
Hamborg  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  7
Helgoland  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  8
Rhinen  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  9
Budapest  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  10
Krakow  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  11
Stettin   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  12
Barlinek   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  13
Engelske Haver . .  . .  . .  . .  .  14 
Gardasøen  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  15

Kulturrejser (Fly):  
Paris   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  16
Carcassonne  . .  . .  . .  . .  . .  .  17
Korsika  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  18
De franske Alper  .  . .  . .  .  19
Rom  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  20
Toscana  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  21
Venedig  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  22
Sorrento  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  23
Malaga  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  24
Barcelona . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  25
Mallorca  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  26
Lissabon  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  27

Operarejser:  
Verona  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  28
Verona/Gardasøen  .  . .  .  29
Berlin  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  30

Krydstogter:  
Minicruise Helsinki  . .  .  31
Flodkrydstogt Bordeaux   32
Flodkrydstogt Strasbourg  33
Britiske øer  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  34
København-Barcelona   35
Norges kyst   . .  . .  . .  . .  . .  .  36

Vin- og gastronomirejser:  
Fransk vinrejse  . .  . .  . .  . .  .  37
Rundt i Italien  . .  . .  . .  . .  .  38
Bordeaux  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  39
Sydfrankrig  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  40
Vinhøstrejse til Italien .  .  41
Umbrien  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  42

Øversøiske rejser:  
Island . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  43
Cuba .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  44
USA – Canada – Island .  45

Diverse oplysninger .. ..  46

Rejsebetingelser .. .. .. ..  47
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 Tag forskud på forårets glæder med en 
rejse til Hollands blomsterflor. Tulipaner 
og andre forårsblomster dækker det 

flade land, så det ligner et mangefarvet skak-
bræt – en smuk baggrund for de vindmøller, 
kanaler og den velbevarede arkitektur, som 
Holland hvert forår begejstrer sine mange tu-
rister med. 

Vi besøger »Europas 
Have« – blomsterpar- 
ken Keukenhof, der 
med sine 32 hektar 
er verdens største 

blomsterpark. I 2016 er parkens tema »The 
Golden Age« på grund af den holland-
ske blomstrende periode med en 
vækst i handel, videnskab og 
kunst. Parken vil i denne for-
bindelse være en oplevelse 
ud over det sædvanlige med 
millioner af tulipaner, påske-
liljer og hyacinter – et flot, 
farvestrålende skue. 
Denne rejse står i det hele taget 
i det blomstrende forårsflors tegn. 
Vi besøger nemlig også verdens stør-
ste blomsterauktion i Aalsmeer, hvor der dag-
ligt sælges i omegnen af én million blomster.
Under vores ophold i Holland bor vi på et hyg-
geligt 4-stjernet hotel i den smukke by Alk-
maar i det nordlige Holland. Byen er kendt 
for sine velholdte, gamle gader, kanalerne og 
beliggenheden tæt på klitter og skove.
På en udflugt til Amsterdam oplever vi byens 
sjæl, når vi ser kanalerne med deres rækker 
af beboede husbåde, 1600-tals husene med 
de karakteristiske sammenbyggede gavle, de 
smalle huse og hyggelige gader, der danner 
en malerisk ramme om byens myldrende og 
multietniske hverdag.
Under en kanalrundtur kan vi tydeligt fornem-
me, at byen er bygget på mere end 80 øer, og 

samtidig er der på egen hånd mulighed for at 
opleve nogle af byens utallige seværdigheder 
som fx Van Gogh Museum og Anne Franks 
Hus.
I porcelænsbyen Delft, maleren Johannes Ver-
meers hjemby, kigger vi nærmere på byens 

porcelænsfabrik, Royal Delft, som har 
produceret det blå- og håndma-

lede porcelæn siden det 16. 
århundrede. Her finder vi li-
geledes storslået natur langs 
kanalerne samt smukke pa-
tricierhuse og blomstrende 
gårdhaver. 

I byen Haag, der er kendt som 
fredens og retfærdighedens by, 

finder vi Fredspaladset, som i dag 
huser Den internationale domstol.

Rejsen tilbagelægges fra Danmark til Holland 
tur/retur i komfortabel turistbus med passen-
de pauser undervejs.

Blomstrende forår i Holland
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5 dages busrejse
Afrejse 25. april

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 4.395
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 995
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 50
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Kørsel i 4-stjernet bus
●  4 x overnatning med halvpension
●  1 x tur til Amsterdam
●  1 x tur til Delft
●  1 x tur til Haag
●  1 x entre Keukenhof
●  1 x blomsterauktion
●  Alle udflugter i henhold til program 
●  Dansk rejseleder

OK
 A msterdam er en af Europas smukkeste  

 byer, hvor nutidens charme går hånd  
 i hånd med byens spændende og 

rige historie. I denne hollandske by marke-
rer fortiden sig blandt andet gen-
nem smukke renæssancehuse og 
ikke mindre end 1.280 kanaler, 
som gennemskærer byen og 
i den grad sætter sit særlige 
mærke på nutidens byliv. I 
disse renæssance-kulisser 
udspiller der sig i nutidens 
Amsterdam et multietnisk liv, 
hvor der på kanalerne bor folk i 
husbåde, og hvor turbåde og andre 
maritime fartøjer sørger for et til stadig-
hed skiftende scenarie for turister og andre, 
som sætter sig for at nyde en kop kaffe eller 
en drink på en af byens mange hyggelige ca-
feer. I Amsterdams gader er der ligeledes et 
aktivt liv – ikke mindst præget af de mange 
cyklister, som byen er så berømt for.
På vores busrejse til Amsterdam fornemmer 
vi allerede på vej mod byen det smukke land-
skab med de mange vindmøller – et andet af 
Hollands særkender. Og under vores ophold i 
Amsterdam bor vi på et godt og centralt be-
liggende hotel. Fra hotellet er der let adgang 
til masser af spændende oplevelser på egen 
hånd.
Ud over livet i gader, stræder og kanaler er 
Amsterdam også berømt for sine fine muse-
er, som rummer nogle af verdens fornemste 
værker af stormestre som Rembrandt og van 

Gogh. Dem får vi lejlighed til at kigge nær-
mere på, når vi på egen hånd besøger byens 
museer. Det største og flotteste er Rijksmu-
seum, hvor Rembrandt er rigt repræsenteret. 

Man kan også vælge at besøge Anne 
Franks Hus, som er et af Amster-

dams mest besøgte museer. 
Mange vil gerne ind og se, 
hvor den lille jødiske pige 
gemte sig med sin familie, 
indtil nazisterne opdagede 
deres skjulested og sendte 

dem i koncentrationslejr.
På en rundtur i Amsterdam med 

guide skal vi opleve nogle af byens 
berømte broer, blandt andet den mest 

berømte, nemlig Magere Brug, som betyder 
»den tynde bro«. Det er en traditionel hol-
landsk bro, som forbinder de to bredder ved 
floden Amstel. 
I det gamle arbejderkvarter Jordaan ser vi by-
delens gamle varehuse, mens vi fornemmer 
kvarterets særegne stemning med de små, 
smalle gader og mange smukke kanaler.
Under vores rejse skal vi på en fantastisk sejl-

tur på nogle af Amsterdams kanaler, når vi ta-
ger en såkaldt »Canal Hopper«, hvor vi skifter 
mellem land og vand. Vi sejler så at sige fra 
seværdighed til seværdighed, hvor vi følger 
rejselederen rundt i byen. 
Inden vi forlader Amsterdam besøger vi sam-
men en vindmølle. Faktisk findes der ikke 
mindre end otte vindmøller i hjertet af Am-
sterdam, som blot venter på at blive beun-
dret!

Amsterdam – nutidscharme i renæssance-kulisser

4 dages busrejse
Afrejse 5. maj

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 4.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.150
Buspladsreservation   .. .. .. .. ..  Kr. 50
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Buskørsel
●  3 x overnatning med morgenmad
●  3 x middag 
●  1 x byrundtur til fods
●  1 x Kanalrundfart
●  1 x entré van Gogh
●  Dansk rejseleder
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 Rügen i Østersøen, Tysklands største ø,  
 er absolut et besøg værd. Det har man-  
 ge mere eller mindre berømte her-

skere gennem tiderne også ment – lige fra 
venderne i 1100-tallet til DDRs partisekretæ-
rer, som yndede at opføre luksuriøse, private 
sommerhuse langs Rügens kringlede, smukke 
kystlinje.
Også Hitler havde planer på Rügen. Under sit 
»Kraft Durch Freude«-program fik nazitidens 
diktator opført et kilometerlangt betonkom-
pleks langs kysten ud til Østersøen ved Prora. 

Her skulle nazismens 
tro tilhængere med 
familier efter planen 

opholde sig på skift i sommertiden for at ind-
snuse den sunde havluft og bade i Østersøens 
bølger. I dag er det en både skræmmende 
og fascinerende oplevelse at betragte de 
langstrakte, grå bygninger, som langs 
stranden ved Prora aldrig nåede 
at blive taget i anvendelse ef-
ter formålet.
Men inden vi når så langt 
på vores Rügen-rejse, kører 
vi med bus langs kysten 
fra den danske grænse til 
Stral sund, hvor vi gør stop. I 
den gamle hansestad ser vi 
byens arkitektur, som vidner 
om tidligere tiders storhed. 
Derefter går turen videre til Rügen 
med dens byer, sandstrande, kridtklin-
ter, indsøer, store vidder, små landsbyer samt 
kursteder, smukt beliggende langs kysten. 
Særligt kendetegnende for øen er de flotte al-
leer, der snor sig gennem landskabet.  
Er vi heldige, oplever vi måske det store tra-
netræk, som finder sted på øen hvert forår og 
efterår. Her samles ca. 40.000 traner på træk 
fra og til deres sydlige vinterkvarter. 
Under vores ophold på Rügen bor vi i Sassnitz 
på Rügen Hotel, et centralt beliggende hotel 
ved gågaden og tæt ved havnens livlige mil-
jø. Fra hotellet er der direkte udsigt til havnen 
med Europas længste ydermole. 

I Putbus afslører de smukke, hvide palæer, 
hvorfor byen er kendt som »Den hvide By«. 
Byen voksede i 1800-tallet op omkring slot-
tet og øens første varme havbadeanlæg. Fra 
Putbus tager vi med damplokomotivet »Ra-
sender Roland« ad jernbanen til Binz, Rügens 
mest mondæne badeby, hvor kurkulturen har 

hersket siden 1800-tallet med romanti-
ske huse og smukke badebroer.  

I Nationalpark Jasmund med de 
fantastiske kridtklinter i over 
100 meters højde er  der en 
utrolig udsigt ud over havet 
og kridtklinterne. Det kræ-
ver gode ben at forcere 
alle trapper ned og op. Via 

Nationalpark Jasmund kom-
mer vi til Putgarten, hvor et 

traktortog bringer os ud til Kap 
Arkona, Tysklands Nordkap. Her 

havde venderne en stor fæstning og 
foretog mange plyndringstogter på Danmarks 
sydkyster. I 1169 lykkedes det Valdemar den 
Store og biskop Absalon at besejre venderne, 
nedbrænde borgen ved Arkona samt udslette 
stedet, hvor man på den tid ofrede levende 
mennesker til den grusomme gud, Svantevit.  
På vej tilbage mod Danmark besøger vi den 
gamle hansestad Wismar ved Østersøen. Vi 
ser byens smukke markedsplads med den 
store, flotte brønd, som frem til 1897 forsy-
nede hele byen med vand.
Herfra går turen mod Danmark med ankomst 
først på aftenen. 

Rügen – Tysklands smukkeste ø
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4 dages busrejse
Afrejse 26. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 3.345
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 380
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Kørsel i 4-stjernet bus
●  3 x overnatning m/halvpension
●  Togtur Putbus til Binz
●  1 x besøg i Stralsund
●  1 x besøg i Wismar
●  Entré til Nationalpark Jasmund
●  Traktortog  
●  Dansk rejseleder

OK

 På denne spændende tre-dages tur til 
Hamborg har vi sammensat en ufor-
glemmelig tur, hvor vi bl.a. tager på 

en spændende gåtur i Elbtunnel, sejler en 
tur i det store havneområde, tager på en 
guidet rundtur i Hamborg, besøger 
Fischmarkt, som er blandt de 
store seværdigheder og ser 
Elbphilharmonien, som bliver 
færdig i 2017.
En tur langs Elben til Blan-
kenese byder på det lille 
fiskerleje, hvor der gennem 
mange årtier er blevet bygget 
statelige villaer, som blander 
sig med fiskerhytter og stråtækte 
kaptajnshuse. Vi kører også forbi den 
gamle danske by, Altona, som i 2014 kunne 
fejre 350 år som købstad.
For de morgenfriske bliver der mulighed for at 
deltage i en af Top 100-seværdighederne – Fi-
schmarkt på Grossen Elbenstrasse. Som gæst 
i Hamborg må vi ikke snyde os selv for denne 
oplevelse, hvor de højtråbene sælgere starter 
kl. fem om somme-
ren og boderne lig-
ger tæt, undtagen 
de få, som er place-
ret for sig selv, fordi 
de sælger larmende 
høns, gæs og duer.
Vi tager også på 
en fantastisk sejltur 
rundt i den kæmpe-

store containerhavn, 
og der er afgang fra 
Landungsbrücken. 
En underjordisk ople-

velse er også på 
program-

met, når vi skal på en spænden-
de gåtur gennem Den gamle 
Elbtunnel fra 1911, der var i 
fuld funktion indtil Elbtun-
nel på motorvej A7 åbnede 
i 1975. Der er to tunnelrør, 
som stadig bliver benyttet 

til lokal trafik om end i be-
grænset omfang. Vi går den 

426 meter lange tur gennem det 
ene tunnelrør og retur, og vi bliver 

fascineret af datidens ingeniørkunst.
Elbphilharmonien står også på programmet 
og den gigantiske bygning er langt fra færdig, 
men efter flere forsinkelser er åbningen af 
hele komplekset fastsat til foråret 2017.  Vores 
rejse slutter med et besøg i Hamborgs Minia-
tur Wunderland, hvor der ligger en hel verden 

i miniatureformat med 15.000 meter spor, 
som sørger for, at 15.000 vogne når frem til 
deres mål. Der er næsten en halv million lys, 
som får anlægget til at syne meget realistisk, 
og der bruges hele 60 computere for at styre 
togene.

Hamborg – Porten til Verden

3 dages busrejse
Afrejse 18. juni

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 2.575
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 425
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 50
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Kørsel med bus
●  2 x overnatning med morgenmad
●  2 x middag på restaurant
●  1 x frokost
●  1 x byrundtur i Hamborg
●  1 x havnerundfart
●  1 x besøg i Miniatur Wunderland
●  1 x tur i Elbtunnel 
●  Dansk rejseleder

OK
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 Oplev et par skønne dage i eftersom- 
 meren på den tyske ø, Helgoland, 
 ikke så langt fra den danske grænse.

Dagene byder på naturoplevelser, og selve 
øen Helgoland bevidner og giver et fint indblik 
i de omtumlede forhold, øen har oplevet som 
henholdsvis engelsk, dansk og tysk område. 
På Helgoland er der godt 1.600 fastboende. 

Øen er bilfri, så der-
for har fodgængere 
kronede dage, og 
når både naturen 
og butik-

kerne kalder, er der lagt op til 
et par hyggelige dage på den 
mindste af de tyske øer. 
Efter opsamling på Fyn 
ankommer vi til Büsum, 
hvorfra vi efter to en halv 
times sejlads i Den tyske 
Bugt ankommer til Helgo-
land.
Når vi nærmer os Helgoland, 
ser vi på lang afstand de 60 me-
ter høje røde klipper ved Nordkysten. 
Kommer vi lidt nærmere, ser vi en fritstående 
rød klippe ude i havet, ikke langt fra kysten. 
Det er »Lange Anna«.
Ved man det ikke i forvejen, bliver 
man måske overrasket over at finde 
ikke én, men to øer. Engang i tidernes 
morgen var de ét landområde, men 
siden sank en del i havet, så nu er der 
et stræde mellem klippeøen Helgo-
land og sand- og klitøen, der kaldes 
»Dynen«.
Hovedøen har sit byområde i to eta-
ger, og på Helgoland findes der ikke 
andre biler end en ambulance, en 
brandbil og en renovationsvogn. Alle 

gader er beregnet til at gå i, og de er udsmyk-
ket med mange blomster og bænke.  
I løbet af vores to dage på Helgoland udfor-

sker vi øen og hører om dens historie. På 
fuglefjeldet er der masser af lom-

vier og suler.
Fra landgangen på »Unter-

land« er der 181 trin (man 
kan tage elevatoren mod 
betaling) til øens flade top 
og området »Oberland«. 
Herfra er der en smuk ud-

sigt over øerne, og her kan 
vi i nogle perioder se de tal-

rige lomvier, der holder til på 
fuglefjeldet. 

Helgoland er ikke medlem af EU. Der-
for kan man endnu handle toldfrit på øen.  
Vi kører i bus fra Fyn/Büsum tur/retur. 
Med båd til og fra Helgoland. 

Helgoland – tysk ø-perle

8

2 dages busrejse
Afrejse 7. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 2.295
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 180
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 30
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Opsamling med bus
●  1 x overnatning med morgenmad
●  1 x middag
●  1 x kaffe og kage på færgen (hjemrejsen)
●  1 x sejltur til Helgoland t/r
●  1 x rundtur på Helgoland 
●  Dansk rejseleder

OK  Rüdesheim oser af stemning og hygge,  
 byen er berømt for sin produktion af  
 rhinskvine – specielt den helt lokale 

Rüdesheimervin. 
Turen til »Det Romantiske Tyskland« er både 
for de unge, og de der er blevet lidt ældre. 
Vi bor centralt, tæt ved floden Mosel, 
og vi oplever den smukke natur 
med de imponerende vinmar-
ker og tager på en sejltur 
på Rhinen med udsigt til 
middelalderborge ne højt 
oppe på bjergskråningerne.
Inden ankomsten til vores 
hotel i Alken, gør vi stop i 
Koblenz, en af de smukkeste 
og ældste byer i Tyskland med 
over 2000 års historie. Her møder 
vi det verdenskendte Deutsches Eck, 
hvor Rhinen og Mosel løber sammen.
På en udflugt kører vi til Mehring/Trier, tæt ved 
den franske grænse og det sydligste punkt på 
ruten. Trier er Tysklands ældste by, grundlagt 
af romerne for mere end 2000 år siden. Her 
finder man berømte bygninger, monumenter 
og kunstskatte, hvoraf ikke mindre end 9 er 
på UNESCO‘s liste over »Verdens kulturarv«. En 
by der minder meget om Rom. 
Herefter videre med bus mod Traben Trar-
bach, igennem det idylliske bjerglandskab 
omgivet af vinmarker. Der bliver mulighed 
for at besøge en lokal vinbonde, og vi får en 

rundvisning i en af 
de gamle kældre, 
inden vi smager på 
herlighederne.
Turen fortsætter og vi 
kører til Idar Oberstein Edelstein-Erlebniswelt, 

hvor man med en overraskende og 
imponerende iscenesættelse op-

lever den hemmelighedsfulde 
skønhed ved kostbare ædel-
stene, krystaller og minera-
ler i huler og grotter i Ædel-
s tens-Eventyr verdenen 
(Edelstein-Erlebniswelt). 

Dagen bruges til at køre til 
Hildegard von Bingens klo-

ster, som blev grundlagt i 1165. 
Klostret blev senere ødelagt, men 

et nyt blev bygget i 1903. Herfra kø-
rer vi til vinbyen Bacharach, hvor vi deltager 
i rødvinsfesten. Sidst på dagen skal vi sejle 
på Rhinen fra Rüdes heim, og vi tager på en 
pragtfuld aftensejltur med middag om bord. 
Fra søsiden bliver det en uforglemmelig op-
levelse, hvor borge og slotte langs floden er 
smukt oplyste. Undervejs ser vi det oplyste 
fyrværkeri, som fra byerne og borgene stiger 
mod himlen, og lysene spejler sig i Rhinens 
bølger.
På vej til Danmark stopper vi i Bad Berleburg, 
som har særlig tilknytning til Danmark, idet 
Prinsesse Benedikte er gift med Prins Richard 

til Berleburg. Familien bor på Renæssance-
slottet, og vi besøger dele af slottet, hvor vi 
ser våben, møbler og porcelæn.
Rejsen foregår med bus. På udrejsen overnat-
ter vi i Wuppertal og på hjemturen i Hannover 
og under opholdet i Alken.

Rhinen – stemning, romantik og festfyrværkeri

5 dages busrejse
Afrejse 3. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 4.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 795
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Buskørsel
●  5 x overnatning med morgenmad
●  4 x middag
●  1 x sejltur inkl. middag
●  1 x besøg på Berleburg slot
●  1 x klosterbesøg
●  1 x vinfestival
●  1 x vinbesøg
●  Dansk rejseleder
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 På denne rejse oplever vi en af Euro-
pas smukkeste byer, nemlig Ungarns 
hovedstad Budapest. Donaufloden ad-

skiller byen i Buda og Pest. I Buda finder vi 
den gamle bydel, som absolut er et »must« 
at besøge. Kongeslottet, Matthias kirken og 
Nationalgalleriet finder vi på denne side.

På Pest-siden lig-
ger det dynamiske 
centrum med teatre, 
cafeer og smarte 
modebutikker. 
Under vores ophold 

i en af Europas mest populære storbyer 
skal vi på byrundtur på begge sider 
af floden samt opleve en rigtig 
folkloreaften med levende si-
gøjnermusik og folkedans. 
Vi går på opdagelse i det 
ungarske køkken med en 
lækker frokost, og en dejlig 
middag med levende sigøj-
nermusik. 
Vel ankommet til Ungarn ind-
kvarteres vi på et dejligt hotel 
i Györ. Vi går på opdagelse i den 
smukke by, præget af barok-stil. Vi ser blandt 
andet rådhuset og den smukke domkirke med 
en blodgrædende madonna.
Vi besøger Centraleuropas største sø, Bala-
tonsøen. Undervejs gør vi stop ved det spæn-
dende Pannonhalma-kloster, grundlagt af be-
nediktinermunke for tusind år siden og med 
på UNESCOs kulturarv-liste. 
Den maleriske Tihany-halvø og den populære 
kurby Balatonfüred har i årtier tiltrukket tu-
sindvis af turister. Her levede benediktiner-
munke og eremitter i grotter, der blev hugget 
ud i den vulkanske klippe.
Herfra går turen videre til Budapest. Efter ind-
kvartering på vores skønne hotel skal vi del-
tage i en folkloreaften med levende sigøjner-
musik og folkedans. 

Fra Gellért-højen nyder vi udsigten ud over 
Budapest, og under en byrundtur besøger vi 
bl.a. Pest-siden med den store markedshal, 
gågaden med de mondæne butikker samt 
pladsen Vörösmartytér med det berømte kon-
ditori Gertbeaud. 

På Buda-siden ser vi kongepaladset, Kæ-
debroen, byens ældste og smukke-

ste bro, samt den gamle by. 
Under vores sidste dag i Buda-
pest er vi med til at fejre 
Ungarns nationaldag, Skt. 
Stefans fest. Der vil være 
forskellige arrangementer i 
byen bl.a. luft- og vandpa-

rade ved Donau og masser af 
musikalsk optræden i gaderne. 

Vi tilbyder mod ekstra betaling 
en flot sejltur på Donau med middag 

om bord, mens vi nyder afslutningen på Skt. 
Stefans fest med et kæmpe fyrværkeri fra 
Gellért-bjerget. 
Rejsen foregår med bus. På udrejsen kører vi 
sydpå og overnatter på hotel i Kassel, inden vi 
gennem Østrig når Ungarn.
Hjemrejsen går via Slovakiet, forbi Prag og 
Dresden, til overnatningshotellet ved Leipzig. 
Derfra videre mod Danmark.

Budapest – Donaus perle
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8 dages busrejse
Afrejse 15. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 5.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 950
Tillæg for sejltur + middag  .. ..  Kr. 230
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Buskørsel
●  7 x overnatning med morgenmad
●  4 x middag 
●  1 x middag med folkloreaften
●  1 x frokost 
●  1 x besøg i Pannonhalmaklosteret
●  1 x tur til Balatonsøen
●  1 x byrundtur
●  1 x nationaldag m/fyrværkeri
●  Dansk rejseleder

OK
 Rejsen til det fortryllende smukke Kra- 

 kow, er en kulturrejse til en by med  
 mange kulturelle perler, restauranter 

og et afslappet hverdagsliv.
Vi bor tæt ved centrum, og med en over 1000 
år gammel historie er Krakow en sand smel-
tedigel af både gammel og nyere tids historie. 
Byen er desuden et arkitektonisk paradis med 
alt, hvad hjertet kan begære af smukke plad-
ser, kirker og monumenter.
Vores spændende værtsby ople-
ves til fods, og byen er en af 
Europas ældste universitetsby-
er fra det 14. århundrede. Her 
finder vi mange kunstskatte 
og historiske bygninger fra 
alle epoker og i alle stilarter. 
Et af højdepunkterne er den 
kæmpestore markedsplads midt 
i den gamle bydel, med den gamle 
markedshal i midten og Mariakirken i 
det ene hjørne. Vi går også en tur på Wawel-
højen, hvor vi ser Kongeslottet og den smuk-
ke gård, hvorfra vi har en fantastisk udsigt ud 
over floden og byen.
Vi besøger den jødiske bydel Kazimierz. Den-
ne bydel var tidligere en separat by fra Kra-
kow med egne bymure, indtil den blev en del 
af byen i 1800-tallet. Bydelen har været jødisk 
præget siden omkring år 1500 og blev hurtigt 
et jødisk kulturelt centrum. De mange syna-
goger i bydelen vidner om denne indflydelse. 
Arkitekturen er også anderledes end i »det 
andet« Krakow.
En dag bringer os ned i det sydligste Polen 
mod Tatra-bjergene, og dagens store oplevel-

se er en spektakulær 
sejlads på Dunajec 
Floden, hvor vi på 
store tømmerflåder 
sejler ned ad floden 
i den enestående 
natur.
En tur til en af Po-
lens største og ældste byer, Wroslaw, er også 

på programmet. Vi fornemmer byens 
charmerende atmosfære med de 

mange cafeer. Hvis tiden tilla-
der det, ser vi nogle af byens 
charmerende huse, rådhuset 
og Skt. Anna kirken.
Der er mulighed for en helt 
særlig udflugt til saltminerne 

i Wieliczka, og det er uden 
tvivl Polens meste berømte se-

værdighed. Her kan  vi se noget af 
det mest forbløffende, som mennesket 

har fundet på at lave; en underjordisk verden 
med kapeller og søjlegange udhugget i salt. 
Saltminerne er blandt de ældste og største i 
Europa, og der har været saltproduktion gen-
nem mere end 700 år. Det er en rundtur på 

ca. 2,5 km, som tager os ned til det tredje 
niveau – 135 meter under jorden. Undervejs 
hører vi myter og fortællinger om minernes 
historie og oplever, hvordan de fantastiske 
skulpturer og kapeller er lavet af minearbej-
derne på eget initiativ efter endt dagsværk. 
Rejsen tilbagelægges fra Danmark til Krakow 
tur/retur i komfortabel turistbus med passen-
de pauser undervejs.

Krakow – charme, kultur og historie

7 dages busrejse
Afrejse 13. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 4.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.165
Tillæg for udflugt til saltminen   Kr. 165
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Buskørsel
●  6 x overnatning m/halvpension
●  2 x byrundtur
●  1 x sejltur
●  1 x udflugt til Wroslaw
●  Dansk rejseleder
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 Igennem 25 år har danskere besøgt Stettin,  
 og på denne tur vil vi opleve de mar- 
 kante forandringer i Polen og det tidlige-

re Østtyskland. På grænsen mellem det for-
enede Tyskland og det moderne Polen findes 
der gode handelsmuligheder, især på nogle 
af de store markeder, hvor der sælges mange 
forskellige ting. 

Szczecin, som den 
hedder på polsk, er 
havnebyen, der lig-
ger i det nordøstlige 
hjørne af Po-
len ved 

Oders udmunding i Østersøen. 
Stettin kaldes også »Den 
Grønne By« på grund af 
de mange parker og om-
kringliggende skove, og 
»Polens Paris« på grund 
af den fransk-inspirerede 
arkitektur og byens opbyg-
ning med avenuer, der ud-
springer fra et stjerneformet 
torv i bymidten.
Stettins gamle bykerne er genop-
bygget efter ødelæggelserne under 2. Ver-
denskrig. På en rundtur vil vi se Hertugerne af 
Pommerns slot, det 
gotiske rådhus, Skt. 
Jacobs katedral samt 
de gamle byporte fra 
1700-tallet. Vi slutter 
ved store Flohmarkt, 
et kæmpe marked, 
hvor der handles 
med alt: blomster, 
tekstiler, sko og me-
get mere. Der bliver 
tid på egen hånd. 
Byen er også kendt 
for sine krystalglas 

og skåle, og vi kører en tur ud til en krystalbu-
tik, hvor der er mulighed for at finde mange 
flotte glasting.
Vi tager på en udflugt i omegnen af Stettin, 

hvor vi bl.a. besøger Stargard Szczecin-
ski, som er en spændende by fra 

1200-tallet og en af de ældste 
byer i Vorpommern. Byen 

har været under indfly-
delse fra mange forskel-
lige lande gennem tiden 
bl.a. Tyskland og Sverige 
og er blevet ødelagt flere 
gange op gennem tiden af 

forskellige krige, senest un-
der 2. Verdenskrig hvor 72% 

af byen blev ødelagt helt.
Rejsen tilbagelægges fra Danmark 

til Stettin tur/retur i komfortabel turistbus 
med passende pauser undervejs.

Stettin – Polens Paris
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4 dages busrejse
Afrejse  2. juni og 

1. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 2.895
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 595
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 50
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Kørsel i 4-stjernet bus
●  3 x overnatning med morgenmad
●  3 x middag
●  Byrundtur i Stettin
●  1 x tur til krystalbutik
●  Alle udflugter i henhold til program 
●  Dansk rejseleder

OK

 Vores rejse går til den hyggelige pro-
vinsby Barlinek, som ligger ved en 
dejlig sø, omgivet af smuk natur, og 

her finder vi masser af hygge og lokalkolo-
rit. Byen var oprindeligt en tysk landsby med 
navnet Berlinchen – »Lille Berlin« og 
blev tidligt kendt som et popu-
lært kursted. Barlinek er i dag 
fortsat centrum for kur, og 
samtidig er byen europæ-
isk hovedstad for stavgang 
– Nordic Walking.  Her fin-
des ikke mindre end syv 
forskellige, fint afmærkede 
vandreruter. 
Efter en dag med kørsel ned 
gennem Tyskland og Polen, an-
kommer vi til Alma Hotel, som lig-
ger ved den maleriske Barlinek sø. Her 
er der muligheder for hyggelige gåture langs 
søen, en shoppetur, en tur i den gamle bydel, 
hvor vi stadig kan se de historiske forsvarsmu-
re og bastioner eller en tur på det hyggelige 
torv med de mange små cafeer. Der er også 
mulighed for en svømmetur i hotellets pool.
En udflugt går til byen Gorzow, som ligger tæt 
ved floden Warta. Lidt uden for byen besøger 
vi det lokale bryggeri, hvor vi smager på det 
gode polske øl. Bryggeriet producerer et væld 
af forskellige øl, og vi ser, hvordan øllet blev 
brygget i gamle dage, alt fra chokoladeøl til 
mere almindelige pilsnere. Vi spiser frokost 
på bryggeriet, inden vi kører til Gorzow. Her 
bliver der mulighed for en dejlig tur i byen, 

inden vi vender til-
bage til vores hotel, 
hvor der venter os 
en hyggelig aften.  
En anden udflugt 

går til Stettin, en af Polens største 
byer, som på polsk noget mindre 

mundret hedder Szczecin. På 
grund af de mange parker 
og omkringliggende sko-
ve, kaldes byen for »Den 
Grønne By«. På byrundtu-
ren ser vi det ny renove-
rede centrum, nogle af de 

vigtigste steder i den store 
by samt den imponerende 

domkirke. Vi besøger også 
shoppingcenteret Galaxy, inden vi 

kører tilbage til hotellet, hvor der bliver 
tid til en wellness-behandling inden aftenens 
middag. 
Efter et dejligt ophold med mange oplevel-
ser begynder hjemturen, og vi ankommer til 

Danmark først på aftenen. Rejsen tilbagelæg-
ges fra Danmark til Barlinek tur/retur i kom-
fortabel turistbus med passende pauser un-
dervejs. 

Barlinek – en polsk perle

4 dages busrejse
Afrejse 4. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 2.865
oBs! Ingen tillæg for eneværelse
Buspladsreservation . .. .. .. .. ..  Kr. 50
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Kørsel med bus
●  3 x overnatning med halvpension
●  Drikkevarer inkl. fra kl. 19-23
●   1 x wellness-behandling inkl.  

(bestilles sammen med rejsen)
Peeling af kroppen + nærende olie,  
Hydromassage i badekar, Relaxation Krops-
massage, Parafinbehandling og massage 
af hænder, Let vand-massage – vandseng, 
Cleopatra’s badekar, SPA-behandling I 
Kapsel

●  Badekåbe på værelset
●  Alle udflugter ifølge program 
●  Dansk rejseleder
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 Temaet for denne rundrejse i Sydengland 
er engelske slotte og haver. England 
er kendt for sine mange fine slotte og 

smukke haver, og vi tilbyder en fantastisk tur, 
hvor vi bl.a. besøger nogle berømte haver i 
Sissinghurt, Scotney Castle og Arundel.
På rejsen har vi vores egen gartner med, som 
vil fortælle om havernes historie og indhold. 

Samtidig venter der 
os mange andre 
spændende kultur-
oplevelser, f.eks en 
tur langs guldky-
sten ved 

 Brighton, hvor vi hører historien 
om Vilhelm Erobreren.
Med afgang fra Danmark 
til Calais og herfra med 
Euro-tunnel, ankommer vi 
til England, og vores fan-
tastiske rejse begynder. 
Vi starter med at besøge 
Sissinghurst, der med sine 
velfriserede haver er et must 
for enhver. Haverne er blandt 
de meste berømte i England og 
blev skabt af forfatterne Vita Sackville og 
Harold Nicoholsen i årene fra 1930.
Vi fortsætter til den hyggelige by, Tundbridge 
Well for at se det eventyrlige slot Scotney 
Castle, omgivet af en voldgrav og en pragt-
fuld have.
På en udflugt kører vi langs den smukke kyst 
til Brighton, en af Englands mest spændende 
kystbyer. Den er helt sin egen og har noget at 
tilbyde enhver besøgende. Vi kører til Arundel 
og ser det enorme eventyrslot Arundel Castle 
med sin flotte have. Slottet har været sæde 
for hertugerne af Norfolk og deres forfædre i 
over 850 år, og i slottets velbevarerede indre 
kan vi nyde synet af smukke møbler, væg-
tæpper og kunst.

Efter en afslappet formiddag kører vi til Leeds 
Castle and Gardens, hvor vi skal se det impo-
nerende slot, høre historien om den kendte 
engelske konge Henrik VII. Vi går på opda-
gelse i det kæmpemæssige parkanlæg med 

forskellige temaer, inden vi fortsæt-
ter til Canterbury. Her ser vi den 

verdensberømte domkirke, 
som er en af de ældste kir-
ker i England og sæde for 
ærkebiskoppen af Canter-
bury.
På rejsens sidste dag i 
England kører vi til Dover 

med de hvide klipper. Vi 
besøger de underjordiske 

tunneller, som er udgravet for 
at kunne bruges til at skjule tropper 

og proviant.
Rejsen går via Holland og Belgien, forbi Nord-
frankrig, hvor vi tager Eurotunnelen til Eng-
land og igen retur til Danmark.

Englands slotte og haver
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7 dages busrejse
Afrejse 12. juni

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.595
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.350
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Buskørsel
●  Overfart fra Calais til Dover
●  6 x overnatning m/halvpension
●  3 x havebesøg
●  3 x slotsbesøg
●  Udflugt til Dover
●  Inkl. entreer
●  Dansk rejseleder

 En spændende rejse til Gardasøen, som 
 uden sammenligning er en af Italiens  
 mest populære destinationer. Med sit 

klare vand, det middelhavsagtige klima, de 
imponerende bjerge og den hyggelige at-
mosfære langs søpromenaden og på de små 
fortovscafeer, har Gardasøen tiltrukket 
turister fra hele verden.
Vi bor ved den sydlige del af 
søen, og herfra udgår vores 
udflugter. Området er kendt 
for kulinariske oplevelser, 
og vi tager på en gastro-
nomisk tur til Valeggio. 
Her starter vi med at be-
søge et ostemejeri, hvor 
den kendte parmesanost 
fremstilles. Ud over den hårde 
ost, skal vi også se andre pro-
dukter så som mascarpone, smør og 
mozzarella. Turen fortsætter til en af områ-
dets traditionelle pastaforretninger, som er 
kendt for de små håndrullede tortellini, og 
vi ser, hvordan kvinderne fra egnen mestrer 
denne teknik. Dagen slutter med en tur til 
Gardasøens perle, Sirmione, hvor der bliver 
tid til at gå rundt på halvøen, og nyde et glas 
vin på en af de mange små hyggelige cafeer.
Vi tager på en tur rundt om Gardasøen til Mal-
cesine, den middelalderlige by med en masse 
minder fra en stolt fortid. Herfra tager vi på 
en dejlig sejltur til Limone, hvor vi ser søen og 
landskabet fra søsiden. Vi kører til den nord-
lige by Rive, hvor der bliver tid til afslapning 

i den gamle, fine by 
med den lange og 
spændende historie.
Ved Adige-floden lig-
ger Verona, Romeo 
og Julies by. Byen 

opleves til fods, hvor vi ser den ver-
densberømte gamle arena, som 

hver sommer danner ramme 
om storslåede operaforestil-
linger. Vi ser også Piazza 
delle Erbe, Julies balkon 
samt den fornemme gå-
gade.
En af de smukkeste byer 
ved Gardasøen, Gardone 

Riviera, er målet for en eks-
tra udflugt. Byen ligger på den 

vestlige bred af søen, og her åb-
nede man for turisme i 1880’erne, 

efter foreningen af Italien. Fra Gardone sejler 
vi med en privat båd til en af søens fem øer, 
den største og eneste beboede, Isola del Gar-
da. Øen er ejet af grevinden af Cavassa, men 
den har tidligere, gennem århundreder, været 
et kloster efter at Frans af Assisi besøgte øen 
i 1200-tallet. Vi får en eksklusiv rundvisning i 
salene, i den skønne have, og vi nyder et glas 
vin på terrassen med udsigt ud over søen. 
Rundt om søen finder vi en betagende natur, 
mange gamle hyggelige byer, hvor det om-
rejsende markedsfolk en gang om ugen stil-
ler deres boder med fristende italienske varer 
op i gaderne. En festlig oplevelse med farver, 

dufte og mulighed for at købe de lokale spe-
cialiteter.
Rejsen tilbagelægges i bus fra Danmark til 
Gardasøen tur/retur med passende pauser 
undervejs.

Gardasøen – Sydeuropas største sø

9 dages busrejse
Afrejse 11. juni

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.285
Tillæg for bådtur inkl. frokost ..  Kr. 285
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Buskørsel
●  8 x overnatning med morgenmad
●  8 x middag
●  1 x frokost
●  1 x byrundtur
●  1 x ostebesøg
●  1 x sejltur
●  1 x tur til Verona
●  Turistskatter 
●  Dansk rejseleder

15
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 Paris har alt, hvad turistens hjerte be-
gærer, hvad enten man interesserer 
sig for billedkunst, gastronomi, musik, 

arkitektur, interessante indkøb eller blot at 
betragte og opleve en by, der ånder af hele 
verden. Hver generation har sat sit præg på 
byen og fundet plads til nye manifestationer 
for sin arkitektur og kultur. 

Vi skal se eller gense 
de mange kendte 
steder under vores 
byrundtur med bus i 
byen, og ellers vil vi 

opleve byen, som pariserne gør det, nemlig 
ved at benytte byens vidt forgrenede og hur-
tige undergrundsbane, Metroen.
Oplevelserne begynder alle-
rede, når vi forlader lufthav-
nen og kører på byrundtur 
i Paris. Undervejs ser eller 
genser vi seværdighe-
derne, der er indbegrebet 
af de franskes hovedstad: 
Notre Dame, Eiffeltårnet, 
Triumfbuen og Pompidou-
centret. Vi oplever den fan-
tastiske glaspyramide i Louvres 
gård, der er en overbygning på tre 
underjordiske etager fyldt med kunst. 
Kunstsamlingen på Louvre anbefales at be-
søge på egen hånd – i eget tempo.
Byrundturen ender ved vores hyggelige hotel 
i 10. arrondissement tæt ved Canal St. Mar-
tin. 
På parfumemuseet Fragonard får vi et indblik 
i hele Fragonards historie, og efter rundvisnin-
gen besøger vi butikken, hvor der er et bredt 
udvalg af parfumer at snuse til og eventuelt 
købe med hjem. 
Galeries Lafayette er nok det mest kendte 
stormagasin i Paris og vi bliver budt inden-
for til en rundtur i stormagasinet, der åbnede 
som en lille modebutik i 1893. Vores rundtur 
slutter med et modeshow, hvor vi får mulig-
hed for at se årets modeller. 

I bydelen Montparnasse finder vi et ægte og 
uforfalsket stykke af Paris – yndet tilholdssted 
for avantgardekunstnere i 1930’erne, bl.a. Pi-
casso og Hemingway. Vi tager til Tour Mont-
parnasse, tårnet der med sine 59 etager er 
209 meter højt og dermed giver en fantastisk 
udsigt over byen. 

I kvarteret Montmartre fornemmer 
vi den stemning, der gennem ti-

den har trukket mange kend-
te kunstnere til for at bo 
og udstille deres værker i 
denne livlige og farverige 
pariser-bydel.
Der bliver naturligvis mu-
lighed for at opleve Paris 

fra vandsiden, når vi tager 
på en idyllisk sejltur på Sei-

nen.
Paris byder på et utal af mulighe-

der som fx shopping i stormagasinerne, 
en slentretur langs Seinen og gennem Paris’ 
haver, museumsbesøg, en tur i Eiffeltårnet 
eller til Napoleons grav i Invalidekirken. Det 
bliver der rig mulighed for at opleve på egen 
hånd under vores spændende ophold i byer-
nes by.

Paris – byen, der har alt
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5 dages flyrejse
Afrejse  20. april 
og 24. november

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 5.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 850
Tillæg for sejltur + middag  .. ..  Kr. 285
Tillæg for tur til montparnasse   Kr. 95
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly Kastrup/Billund–Paris t/r
●  Bus til transfer
●  4 x overnatning med morgenmad
●  Byrundtur med bus 
●  1 x middag
●  1 x besøg på parfumemuseet
●  1 x tur til Montmartre 
●  1 x tur i Galeries Lafayette
●  Turistskatter
●  Dansk rejseleder

OK

 Vores rejse til Sydfrankrig går til mid-
delalderbyen Carcassonne, som ligger 
i en region med stolte traditioner og 

en dramatisk historie. Vi befinder os i Syd-
vestfrankrig, få hundrede kilometer fra både 
Middelhavet og Altanterhavet. Egnen her vest 
for Rhonefloden kaldes stadig »Katharernes 
Land« efter den religiøse retning, der omkring 
år 1200 syntes at være tæt på at fortrænge 
Den romersk-katolske Kirke fra området.
Imponerende, velbevarede middelal-
derborge knejser som ørnereder 
øverst oppe på bjergtoppene 
og vidner om katharernes 
voldsomme oprør mod den 
katolske kirke i den tidlige 
middelalder. Spændende 
emner, som vi vil få meget 
mere at vide om under denne 
rejse.
Vi bor på hotel tæt ved centrum i 
Carcassonne, som ud over det berømte 
borganlæg byder på den smukke Canal du 
Midi – oplagt at spadsere langs på en hyg-
gelig aftentur.
Under vores ophold i Carcassonne sætter vi 
naturligvis god tid af til at besøge »La Cité«, 
den største og smukkeste af de berømte, be-
fæstede katharborge, som området rummer. 
Vi tager på rundtur i borgen, der med sine to 
fæstningsmure – til sammen tre km lange og 
med ikke mindre end 52 tårne – har spæn-
dende historier at fortælle.
Det er i sig selv en oplevelse at vandre rundt 
i den befæstede by med de smalle gader, op-
leve de små charmerende pladser fyldt med 
atmosfære og nyde den smukke udsigt over 

den nedre by og 
hele Aude-dalen.
På en udflugt ud-
forsker vi området 
sydvest for Carcas-
sonne og besøger 
bl.a. den smukke by 
Mirepoix med sine gamle bindingsværkshuse 
og sit helt specielle torv. Vi besøger ligeledes 
katharernes højborg, Château de Montségur, 

som blev symbolet på katharernes 
frihedskamp for næsten 760 år si-

den. Hvis vejret tillader det, ser 
vi toppen af borgen og går op 
til korset, hvor mange katha-
rer valgte martyrdøden efter 
otte måneders belejring.
Nordøst for Carcassonne ved 

Bize Minervois besøger vi et 
oliven-kooperativ, der dyrker den 

berømte grønne oliven, Lucques, 
som egnen er kendt for. I den lille mid-

delalderlandsby Minerve, der med sine 60 
indbyggere er omgivet af vinmarker, er man 
stadig stolt af kathar-fortiden. Byen holdt ud i 
syv uger under Simon de Montforts belejring, 
efter at han havde spærret adgangen til by-
ens eneste brønd. Til sidst blev byen indtaget, 
og 140 af byens indbyggere blev brændt le-
vende på bålet.
Syd for Carcassonne kører vi gennem vindi-
striktet Les Corbières til Limoux.  Den mous-
serende vin, La Blanquette de Limoux, har 
gennem de sidste fem århundreder været 
vinbøndernes stolthed, og byen har mere 
end 30 vinkældre. Vi besøger naturligvis én af 
disse kældre og smager på varerne.

Ved Pyrenæernes fod besøger vi den lille og 
egentlig ret uanseelige landsby Rennes-le-
Château, der ikke mindst gennem Dan Browns 
bestseller »Da Vinci Mysteriet« har opnået 
en berømmelse, som har gjort byen til et af 
Frankrigs mest besøgte steder.
Rejsen foregår med fly fra København til 
Montpellier tur/retur. Med bus fra Montpellier 
til Carcassonne tur/retur.

Sydfrankrigs mysterier og borge

8 dages flyrejse
Afrejse 5. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.390
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Montpellier t/r
●  Transfer til Carcassonne
●  7 x overnatning m/morgenmad
●  5 x middag
●  2 x frokost
●  1 x rundtur i La Cité
●  1 x vinsmagning
●  1 x olivenbesøg 
●  Udflugter i henhold til program
●  Dansk rejseleder
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 Midt i det glitrende, blå Middelhav  
 ligger Korsika med sin vilde natur,  
 bjerge med evig sne på toppen, 

maleriske landsbyer, hvor livet går sin stille 
gang, hyrder, der krydser vejene med store 
flokke af geder og får, vældige områder dæk-
ket af den uigennemtrængelige og stærkt 

duftende maki og 
ikke mindst øens 
ældgamle, særpræ-
gede kultur.

Vi lærer øen at kende under udflugter med 
vores kyndige danske rejseleder.
Vi indkvarteres på et dejligt ho-
tel ved Korsikas hovedstad 
Ajaccio. Herfra tager vi på 
spændende udflugter rundt 
til øens mange seværdighe-
der og særprægede byer.
Ajaccio er præget af Korsi-
kas gennem tiderne største 
berømthed, nemlig Napoleon 
Bonaparte. Vi ser bl.a. huset, hvor 
Frankrigs kejser angiveligt er født og 
også Napoleon-grotten. På en tur langs ky-
sten når vi Ponte de la Parata med det flot 
beliggende tårn bygget i 1608. Herfra er der 
en panoramisk udsigt til de »Blodrøde Øer« i 
den nordlige del af Ajaccio-bugten.
I Korsikas sydlige del besøger vi byen Propria-
no, smukt placeret ved en bugt i et naturskønt 
område med vidtstrakte strande. I Sartène 
ser vi de fæstningsagtige huse klynge sig til 
bjergsiden. Byen blev allerede i 1839 beteg-
net som den mest oprindelige korsikanske 
by. Bonifarcio er øens smukkeste by med en 
idyllisk havn, der vidunderligt dukker op bag 
klipperne i den stille bugt.
På vestsiden af øen ligger byen Calvi, hvor vi 
skal bo under den sidste del af vores ophold 
på Korsika. På vej til Calvi passerer vi små, 

smukke havnebyer, bl.a. Sagone, som i Mid-
delalderen var en af Korsikas mest betydnings-
fulde byer. I Cargèse, som ligger malerisk ude 
på sin pynt og overvåges af et af de gamle 

kysttårne, nyder vi den panoramiske ud-
sigt. Ved Les Calanche bjergtages 

vi af de bemærkelsesværdige 
rødlige klippeformationer, der 
udgør et næsten måneagtigt 
landskab, hvis lige næppe 
findes andetsteds i Europa.
I Porto oplever vi den hyg-
gelige stemning i den lille 

fiskerby, der ligger malerisk 
bag tårnborgen inderst i den 

naturskønne Portogolf.
I Calvi indkvarteres vi på vores dejlige 

hotel og får god tid til at kigge nærmere på 
vores værtsby, hvor vi bl.a. besøger Citadel-
let, som førhen beskyttede byen mod ydre 
fjender. Vi besøger også stedet, hvor Christof-
fer Columbus blev født.
I Calvi, som er endestation for Den korsikan-
ske Jernbane, stiger vi på det gamle tog og 
får en oplevelse ud over det sædvanlige, 
når toget kører gennem et storslået område 
med maki og kastanjetræer, gennem skove 
og dale. Via bjergene når vi Korsikas gamle 
hovedstad Corté, en af øens få byer, som ikke 
ligger ved en havn.
Tilbage i Calvi nyder vi vores sidste aften på 
denne magiske ø midt i Middelhavet.
Rejsen foregår med fly fra København med 
mellemlanding i Paris til Ajaccio på Korsika.

Korsika – skønhedens Ø
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8 dages flyrejse
Afrejse 2. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 10.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.850
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Paris–Ajaccio t/r
●  Lufthavnsskatter
●  Bus til transfer og udflugter
●  7 x overnatning med morgenmad
●  5 x middage
●  1 x byrundtur Ajaccio
●  1 x byrundtur Calvi
●  1 x togtur til Corté
●  1 x tur til Bonifacio og Sarténe
●  1 x tur til Porto og Sagone
●  Alle udflugter i henhold til program 
●  Dansk rejseleder

OK

 Rejsen til de Franske Alper byder på et  
 ophold med afslapning, spændende  
 kulturelle og kulinariske oplevelser 

kombineret med ferie i smukke og impone-
rende omgivelser.
Vi bor i den charmerende by 
Annecy ved foden af Al-
perne, hvorfra vi tager på 
vores udflugter. Annecy 
er en overset perle af en 
by, en af Europas natur-
skønne områder. I byen 
finder vi mange små ka-
naler, blomstersmykkede 
broer og snævre gader med 
buegange – byen kaldes også 
for Frankrigs Venedig. Stedet er 
nærmest indbegrebet af Frankrig med 
sin skønne natur.
På en udflugt kører vi gennem det smukke 
landskab til alperne, hvor vi skal opleve nogle 
af områdets kulinariske specialiteter. Vi besø-
ger en vingård, hvor vi efter en rundtur skal 
smage på herlighederne. Et typisk fransk 
osteri står også på programmet, hvor vi skal 
følge fremstillingen af den berømte ost »Tom-
me de Savoie« og selvfølgelig have et par 
smagsprøver.
Kurbyen Aix-les-Bains var allerede kendt af 
romerne for sine varme, underjordiske kilder, 
og de udnyttede vandets gavnlige effekter 
på forskellige lidelser og dets helsebringende 
egenskaber. Vi ser byen og et af kurbadene, 
som ikke bruges mere i dag. En sejltur på en 

af Frankrigs største 
naturlige søer på 44 
km2 er også på pro-

grammet. Vi tager 
på en sejl-

tur på Bourget-søen, som ligger 
ved Aix-les-Bains. Her får vi 

en fantastisk udsigt over de 
omkringliggende byer og 
bjerge.
En anden udflugt bringer 
os gennem det smukke 
landskab til byen Chamo-

nix, en af Frankrigs mest 
mondæne skisportssteder. 

Her blev der afholdt de olym-
piske vinterleje i 1924. Byen ligger 

ved foden af Mont Blanc i ca. 1.000 me-
ters højde, og bjergene omkranser byen og 
dens indbyggere. Med svævebanen tager vi 
på en enestående tur op på toppen af »Aiguille 
du Midi« i 4.000 meters højde. Her har vi en 

fantastisk udsigt til nabo bjerget Mont Blanc 
og den højeste og mest dramatiske del af Al-
perne. Husk varm trøje!
Rejsen foregår med fly fra København til Ge-
neve tur/retur. Med bus fra Geneve til Annecy 
samt til udflugterne.

De franske Alper

7 dages flyrejse
Afrejse 5. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.250
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly Kastrup–Geneve t/r
●  Transfer til og fra lufthavnen
●  6 x overnatning med morgenmad
●  4 x middag
●  2 x frokost
●  1 x byrundtur
●  1 x ostebesøg
●  1 x vinbesøg
●  1 x tur til Aix-les-Bains
●  1 x sejltur
●  1 x tur til Mont Blanc
●  Dansk rejseleder
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 Som turist i Rom må man indstille sig på  
 også at rejse tilbage i historien. Uan 
 set hvor man færdes, støder man på 

imponerende vidnesbyrd fra byens mere end 
2.500 år gamle historie.

Under vores ophold 
i den antikke by 
bor vi på et centralt 
beliggende hotel. 
Herfra udforsker vi 

Rom og ser blandt andet under en byrund-
tur Colosseum, Forum Romanum, 
Capitolhøjen og Den span-
ske Trappe – et populært 
samlingssted. Verdens 
mest berømte spring-
vand, Trevi-fontænen 
passerer vi også, og 
ligeledes Piazza Vene-
zia, der betragtes som 
byens hjerte. Byrundtu-
ren slutter med et besøg ved 
Pantheon. Herefter er der mulighed 
for på egen hånd at besøge Vatikanet og Pe-
terskirken.
Nord for Rom oplever vi området omkring 
Cerveteri, hvor vi besøger en lokal vingård, 

ser nærmere på den traditionelle vinprodukti-
on og bliver budt på en forfriskende vinsmag-
ning med tilhørende let frokost bestående af 
lokale specialiteter.  
Under en udflugt går vi i fodsporene på Dan 
Browns bestseller »Engle og Dæmoner«. En 

sjov og spændende tur, hvor vi 
følger det antikke Illuminati-

kort gennem Roms gader 
til bl.a. Santa Maria 
kirken ved Piazza del 
Popolo, springvandet 
»De fire Floder« på 
Piazza Navona og selv-

følgelig Castel Sant‘An-
gelo og Peterspladsen.  

I Trastevere, Roms kunstner-
kvarter, summer det af liv. Efter en 

tur rundt i de snævre gader på jagt efter små 
atelierer, kunstbutikker m.m. mødes vi og spi-
ser en god, traditionel romersk middag på en 
af de hyggelige restauranter i kvarteret. 

I tusmørket nyder 
vi byen, naturligvis 
med et stop på en af 
byens høje, hvorfra 
vi kan skue ud over 
den oplyste by i en 
fantastisk panora-
ma-udsigt.  
Rejsen foregår med 
fly fra København 
til Rom og retur via 
samme rute.

Rom – historisk kultur og hektisk nutid
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5 dages flyrejse
Afrejse 5. juni 
og 5. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.985
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.390
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet
Tillæg for turistskat ca. 4 € pr. person pr. dag

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Rom t/r
●  Transfers – bus på dagsudflugten
●  4 x overnatning med morgenmad
●  1 x middag (ankomstdagen)
●  Vinbesøg inkl. vinsmagning og snack
●  På tur med »Engle og dæmoner« 
●  Byrundtur i Rom 
●  Besøg i Colosseum
●  Aftentur i bus inkl. middag
●  Lokalguide på byrundtur 
●  Dansk rejseleder

OK
 Toscana er ikke uden grund et af verdens 

mest populære rejsemål, for i denne 
italienske region finder vi en rigdom 

af skønhed, kunst, kultur og livsglæde, der 
næppe har sin lige noget andet sted i verden. 
I naturens store bløde bakkedrag ligger 
byer, der har været vugge for væ-
sentlige epoker i vores kultur-
arv. Her boede og arbejdede 
Michelangelo, Leonardo da 
Vinci og Dante, blot for at 
nævne nogle få. Under vo-
res ophold i Toscana bor vi 
på et godt og centralt be-
liggende hotel i den smukke 
kurby Montecatini Terme, som 
har meget at byde på – butikker, 
cafeer, kurbade og utallige, skønne 
parker, som indbyder til en stille aftentur i den 
toscanske solnedgang. 
Men ud over at nyde kurbyens liv og atmo-
sfære bruger vi dagene til at tage på en række 
særligt tilrettelagte udflugter rundt i Italiens 
smukkeste egn.
En dagudflugt foregår med tog til Firenze, et 
vigtigt centrum for europæisk kunst. 
Her vil vores lokale guide kyndigt føre os til 
den helt utroligt flotte Domkirke, til Guldbroen 
Ponte Vecchio, Davidfiguren samt til Neptun-
brønden. Inden vi skal med toget retur til vo-
res værtsby, bliver der tid til at indsnuse den 
mondæne og hyggelige stemning i Firenze.
Hos det dansk/italienske ægtepar, Tine og Ma-
rio, som har en ejendom få kilometer fra Mon-

tecantini Terme, nyder vi toscanske lækkerier 
og vises rundt på den smukke ejendom.
Vi besøger også familien Bonfatti i Modena, 
der gennem generationer har fremstillet den 
berømte »Aceto Balsamico« (balsamico-eddi-

ke). Efter en rundtur blandt de mange 
eddiketønder, nyder vi en lokal 

frokost, mens vi skåler i Lam-
brusco fra egnen. 
I byen Lucca oplever vi et 
ægte, uspoleret Toscana. Det 
første vi ser, er den impone-
rende, stadig intakte bymur 
fra det 16. århundrede. Men 

Lucca er også Puccinis barn-
domsby, hvor fem generationer 

af Puccini-familien virkede som 
organister og komponister. 

Vi besøger også det kendte Chianti-vindistrikt, 
hvor vi besøger en lokal vingård og bliver budt 

på smagsprøver af flere af områdets herlige 
vine efterfulgt af en let frokost bestående af 
lokale delikatesser.  
Rejsen foregår med fly fra Kastrup til Bologna 
tur/retur og bus til Montecantini Terme.

Toscana – natur, kultur og det gode liv

7 dages flyrejse
Afrejse 5. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 990
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Bologna t/r
●  Transfers + bus under udflugter
●  2 x togtur til Firenze og Lucca
●  6 x overnatning med morgenmad
●  3 x middag
●  2 x let frokost
●  1 x vinsmagning
●  1 x Svævebanen
●  1 x besøg på olivengård
●  1 x besøg på eddikeri
●  Lokalguide i Firenze 
●  Turistskat 
●  Dansk rejseleder
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 Denne rejse til Venedig, gondolernes  
 by, byder på nogle af verdens smuk- 
 keste og største arkitektoniske perler. 

I Venedig er gader, busser og metro byttet 
ud med kanaler, gondoler og broer, og som 
besøgende i Venedig bevæger vi os enten til 
fods eller til vands.
Vi kommer rundt i de kendte gader og de 
ukendte gyder og ser byens eneste og stor-
slåede piazza, Markuspladsen samt pladsens 
berømte kirke, San Marco. Også øen Murano 

med sin udsøgte glaskunst og Venedigs min-
dre kendte jødiske bydel skal vi besøge på 
denne unikke rejse.
Allerede ved ankomsten til lufthavnen oplever 
vi Venedigs særlige kendetegn, når vi tager 
vandvejen til lagunebyen og lægger til ved 
øen Lido, en 12 km lang ø blot 10 minut-
ters sejlads fra Markuspladsen og 
kendt for den verdensberømte 
filmfestival i september. Vi skal 
bo på et hotel midt på øen.
De følgende dage skal vi se 
nærmere på vores værtsby. 
Rundt i byen benytter vi os 
af vandsporvognen, som er 
en nem måde at komme rundt 
på i Venedig. Med vores lokale 
guide tager vi på en klassisk rundtur 
i de kendte som ukendte dele af Venedig. 
Blandt andet besøger vi byens eneste piazza, 
Markuspladsen, som til gengæld er en af ver-
dens smukkeste og mest berømte pladser. 
Her finder vi ud over duer og turister i hobetal 
også den vidunderlige Markuskirke, som vi 
får mulighed for at besøge. Over Rialtobroen, 
som fører os over Canal Grande, går vi direkte 
ind i hjertet af Venedig.
En udflugt bringer os fra Markuspladsen ud 
over Adriaterhavets vand til de berømte øer 
i Venedigs unikke lagune. Vi besøger øen 
Murano, som er kendt for sin udsøgte glas-
kunst. Vi skal se, hvordan glasset fremstilles, 
og vi ser de fantastiske skulpturer og lyse-
kroner med historiske eksemplarer, som kan 

dateres tilbage til republikken Serenissima’s 
storhedstid. 
På lagune-udflugten besøger vi også Burano, 
som har en helt karakteristisk arkitektur med 
huse i mange stærke farver og bygninger, 
som spejler sig i kanalerne. Her finder vi »fi-

skerkonerne«, som får tiden til at gå med 
at lave de traditionelle kniplinger, vi 

finder rundt om i hele Venedig. 
I selve Venedig skal vi også se 
nærmere på byens store fø-
devaremarked, som absolut 
er et besøg værd. I byens 
nordlige del besøger vi en 
af de mindre kendte bydele, 

nemlig det jødiske kvarter. 
Denne del af Venedig er et livligt 

område med mange specielle butik-
ker, kunsthåndværk og med en helt anden 

stemning end ved Markuspladsen. Absolut et 
besøg værd! 
Udrejse og hjemrejse foregår med fly fra Kø-
benhavn til Venedig og herfra med båd ind 
til byen.

Venedig – laguner og gondoler
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5 dages flyrejse
Afrejse 3. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.095
Tillæg for markuskirken . .. .. ..  Kr. 150
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Venedig t/r
●  Bådtransfer 
●  4 x overnatning 
●  4 x morgenmad
●  2 x middag 
●  1 x byrundtur
●  Besøg på Glaspusteri Murano
●  Tur til øen Burano
●  3 dages kort til Vandbus 
●  Lokalguide i Venedig (byrundtur) 
●  Dansk rejseleder

OK

 Ved Amalfikysten finder vi mange kunst-
neriske motiver, og mange nordiske 
malere har fundet inspiration i om-

rådets smukke natur og antikke bygninger. 
Dette vil vi også opleve på denne 
fantastiske rejse, der også var et 
af de besøgte steder på en af 
H.C.Andersens mange rejser. 
Under vores ophold bor vi 
i de første par dage i byen 
Napoli, der er kendt for sin 
berømte pizza og i Sorrento, 
en af Italiens mest romanti-
ske kystbyer, beliggende ved en 
klippe ved Napolibugten, og ikke 
langt fra nogle af de berømte steder 
som Capri, Pompeji og vulkanen Vesuv. 
Vi oplever Syditaliens hovedstad og her finder 
vi det sydlandske temperament krydret med 
et kaotisk gadeliv samt varme og imødekom-
mende indbyggere. Foruden en byrundtur, 
bydes der på historiske seværdigheder, smuk 
natur og vulkaner tæt på byen. Vi tager også 
på en guidet tur til de arkæologiske udgrav-
ninger i Pompeji, en tur tilbage i den antikke 
civilisation. 
På en af vores udflugter sejler vi til Capri, den 
fortryllende smukke ø, som allerede i romer-
tiden var et populært rejsemål, og her byg-
gede kejserne Tiberius og Augustus deres 
villaer til sommerresidens. Capri er nok den 
mest kendte af de italienske øer og mange 
internationale berømtheder har en residens 
på den knap 6 km lange ø. 

En udflugt byder på en panoramisk tur langs 
Amalfi-kysten, hvor vi selvfølgelig skal be-
søge den gamle stormagt Amalfi med den 
hyggelige lille havn og den karakteristiske 

Domkirke. Vi besøger havnebyen 
Salerno, hvortil der ikke valfarter 

mange turister. Selvom det er 
en havneby findes her en lang 
smuk havnepromenade samt 
et hyggeligt centrum.
Paestum, en antik græsk ko-
loni fra slutningen af det 7. 

årh.f.kr. er også et besøg på 
programmet, og byen blev da-

tidens blomstrende handelsby. Ef-
ter at romerne overtog byen, voksede 

velstanden, men efter romerrigets fald, blev 
byen glemt indtil 1700-tallet, hvor ruinerne lå 
hen i buskads og sump. En stor del af byen 
er nu udgravet, deriblandt de tre bedst beva-
rede græske templer, ikke blot i Italien, men 
også i hele den græske verden. Efter besøget 
vender vi tilbage til hotellet, hvor vi nyder en 
fælles middag.

Ved kysten besøger vi en af egnens typiske 
landmænd, hvor vi bydes på frokost på ter-
rassen og nyder de lokale delikatesser. Inden 
frokosten ser vi fremstillingen af den berømte 
Mozzarella ost og den lokale citronsnaps »Li-
moncello«.
Rejsen foregår med fly fra København til Na-
poli tur/retur. Med bus fra Napoli og Sorrento 
samt på de forskellige udflugter.

Sorrentos charme

8 dages flyrejse
Afrejse 10. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 8.795
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.250
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly Kastrup–Napoli t/r
●  Transfers + bus under udflugter
●  7 x overnatning m/halvpension
●  Udflugt til Capri + båd
●  Udflugt til Pompeji + entré
●  1 x gårdbesøg med let frokost
●  Byrundtur i Napoli og Sorrento 
●  Dansk rejseleder
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 En fantastisk rejse til Malaga, som er  
 »hovedstaden« på Costa del Sol. Den  
 gamle by, der er vokset op omkring 

en havn og et maurisk fort, er utrolig smuk og 
har spor tilbage til romertiden. 

Foruden at have en 
spændende arki-
tektur og kultur, har 
byen også lagt vug-
ge til flere berømte 

personer, såsom Pablo Picasso, Antonio Ban-
deras og Miguel Angel Jimenez. Byen 
kan med fordel besøges uden for 
turistsæsonen, og temperatu-
ren er behagelig stort set året 
rundt. 
Under vores ophold i Malaga 
bor vi på Hotel Don Curro, tæt 
på Ciudad Romana de Acinipo, 
katedralen og nogle af byens 
kendte museer. På vores byrund-
ture vil vi blandt andet se den bota-
niske have »La Conseption« samt det lokale 
marked »Mercadillo Generalista«. Og der vil 
blive mulighed for at besøge Picasso Museet 
og Gibralfaro Borgen, Malagas vartegn. 
På en udflugt kører vi langs kystvejen til San 
Pedro de Ancantara og herfra videre til byen 
Ronda, hvor vi vil opleve en imponerende kø-
retur over bjergkæden »Serrania de Ronda«. 
Vi ser Spaniens ældste arena og nyder den 
fantastiske udsigt ud over sletten.
Vi forlader byen og kører til Granada, hvor vi 
besøger Alhambra Palace med sin impone-
rende udsigt over de sneklædte bjerge og den 
grønne olivenlund i horisonten. På en rundtur 
ser vi den gamle by med katedralen, det kon-
gelige Kapel og gravstenene over de katolske 
konger. Dagen byder også på en tur gennem 

den autentiske Albaicin, et område kendt for 
sin imponerende udsigt ud over Alhambra og 
dets karakteristiske huse og »Carmenes« vil-
laer. Vores tur slutter ved det fascinerende si-
gøjnerkvarter Sacramonte, som er navngivet 
efter det nærliggende kloster.

Turen byder også på et besøg på en 
vingård, som producerer nogle af 

de traditionelle vine.  Vi hører 
om den traditionelle Malaga 
vin, som oftest er hedvin, 
men de producerer også tørre 
hvidvine og brændevin. 
Som en ekstra tur (ikke inklu-

deret) tilbyder vi en tur til Ca-
mino del Rey, også kaldet »kon-

gevejen«. Den var en af verdens 
farligste gangstier og er nu genåbnet i en 

nyrenoveret og sikker version. Åbningen har 
fået en massiv opmærksomhed og har skabt 
overskrifter verden over. Gangstien har tiltruk-
ket mange vovehalse gennem årene, men nu 
da den er blevet åbnet for offentligheden, 
siges det at være en af de hotteste turistat-
traktioner i 2015.
Rejsen foregår med fly fra Kastrup til Malaga.

Malaga – den sydspanske hovedstad
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8 dages flyrejse
Afrejse 3. marts 

og 3.oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.290
Tillæg for udflugt til  
Camino del rey inkl. frokost  ..  Kr. 300
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Malaga t/r
●  Transfers + bus til dagudflugterne
●  7 x overnatning med morgenmad
●  3 x middage inkl. drikkevarer
●  2 x frokost
●  1 x byrundtur i Malaga
●  1 x udflugt til Ronda
●  1 x udflugt Granada
●  1 x vinbesøg
●  Dansk rejseleder på destinationen

OK

 Barcelona har opnået ry som en  af Spa- 
 niens smukkeste og mest  populære  
 og turistvenlige byer. Og ikke uden 

grund. For ud over Ramblaen – byens livlige 
hovedstrøg – har Barcelona masser 
at byde på, uanset om man in-
teresserer sig for kunst, kultur, 
shopping eller blot farverigt 
byliv.
Vi får naturligvis også mu-
lighed for at nyde det span-
ske køkken og nippe til de 
berømte små tapas, som 
serveres til drinks dagen 
igennem i alle mulige afskyg-
ninger – dog altid velsmagende 
og ofte også en fryd for øjet. 
Under vores ophold i Barcelona bor vi på et 
komfortabelt hotel tæt på Ramblaen, Barcelo-
nas berømte hovedgade. Så der bliver masser 
af muligheder for sjove og spændende ople-
velser på egen hånd på en af Europas mest 
populære gågader. På Ramblaen oplever vi 
indbegrebet af spansk byliv, og hvor man end 
vender sig, er der altid 
en farvestrålende blom-
sterbod, en levende sta-
tue, en spåkone eller en 
fuglehandler, som fanger 
blikket.
Placa de Catalunya er også 
et besøg værd. Byens 
centrum og det catalan-
ske folks samlingspunkt, 

som gennem tiderne har dannet rammen om 
mange nationalistiske demonstrationer.
Men vi skal naturligvis også kigge nærmere 
på de værker, som Barcelonas mest berømte 

bysbarn, Antoni Gaudi, har sat sig 
som uafrystelige og imponeren-

de fingeraftryk i sin fødeby. Vi 
skal se Park Güell, den mest 
forunderlige park, som Gau-
di skabte i begyndelsen af 
1900-tallet, og ikke mindst 
Barcelonas vartegn, kate-
dralen La Sagrada Familia, 

»Den ufuldendte Kirke«, teg-
net af Gaudi og påbegyndt i 

1882, men stadig ikke fuldført.  
Desuden ser vi det elegante shopping-

strøg, Passeig de Gracia, som kan bryste sig af 
to huse tegnet af Gaudi.  
På en udflugt ud i det smukke catalanske 
landskab uden for Barcelona besøger vi den 
surrealistiske kunstner Salvador Dalis hjemby, 
Figuères. Her besøger vi Dali-museet, et af 
verdens mest bizarre museer og spiser fro-

kost på restauranten, hvor Dali i sin tid var 
stamgæst.
Udrejse og hjemrejse foregår med fly fra/til 
Billund/København og Barcelona.

Barcelona – Ramblaen, Gaudi og Dali

5 dages flyrejse
Afrejse    9. maj og  

10. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.695
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.150
Entré sagrada familia . .. .. .. ..  Kr. 130
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly Billund–Barcelona t/r (maj )
●  Fly København–Barcelona t/r (okt. )
●  Transfers + bus under udflugter
●  4 x overnatning med morgenmad
●  1 x middag 
●  1 x frokost
●  1 x byrundtur – 4 timer
●  1 x entré Park Güell
●  1 x entré til Salvador Dali museet
●  Lokalguide i Barcelona (byrundtur)
●  Dansk rejseleder
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 Palma de Mallorca er en storby uden 
lige og mange vil blive overrasket 
over La Seus mange facetter, der både 

tæller den gamle charmerende bydel, det go-
tiske vidunder la Seu samt alt, hvad hjertet 
begærer af shopping, cafeer og restauranter. 
Mallorca er kendetegnet ved sin ro, sit lys og 
sin skønhed. Det er et sted, hvor man finder 
fred, hvor livet endnu foregår i et behageligt 

tempo, og hvor man 
kan nyde øens skøn-
hed.
Under opholdet bor 
vi på Hotel Roc Leo, 
som ligger smukt 

ud til Middelhavet, blot 100 m fra 
stranden i Ca’n Pastilla.
Vi oplever byen Palma de 
Mallorca med sine mange 
markeder, og på vores 
rundtur ser vi den pragt-
fulde gotiske katedral, kal-
det »La Seu«, hvor man på 
kirkens facade ud mod havet 
ser den pragtfulde »Mirador«-
portal, som er en sand juvel fra 
den spanske gotik. På rundturen ser 
vi ligeledes det kongelige Almudaina Pa-
lads, hvor kongen bor under sine besøg på 
øen. Her får vi mulighed for at se kongens 
private gemakker og den store Hall.
Jernbanen på Mallorca blev anlagt tilbage i 
1912, og vi tager på en tur med det gamle tog 
til Soller. Her får vi en fantastisk togtur gen-
nem små landsbyer, over bjerge, gennem tun-
neller og passerer adskillige broer, og får der-
med et godt indblik i naturen på Mallorca. Vi 
kører over et bjerg på næsten 1000 m, og de 
over 100 år gamle togvogne er stadig i brug 
den dag i dag, hvilket gør togturen til en helt 
særlig og autentisk oplevelse, som man kun 
kan blive forpustet og imponeret af. Undervejs 
stopper vi ved den smukke landsby Bunyola, 

bestående af små hyggelige gader, der løber 
opad og nedad i takt med bjergets hældning.
En udflugt går til Manacor, som er øens næst-
største by og en vigtig industriby med frem-
stilling af møbler og perler. Vi stopper ved fa-

brikken, der fremstiller de verdensberømte 
Mallorca perler.

Navnet Drach kommer fra den 
drage, som ifølge sagnet vog-

tede indgangen til Drage-
grotterne, som vi også besø-
ger. Grotterne går langt ind 
i bjerget og dybt ned under 
jorden og har været brugt 

som gemmesteder for øens 
befolkning i århundreder. Llac 

Martal, øen inden i grotterne, 
der har navn efter den franske hule-

forsker, som fandt den del af hulesystemet, 
har kun været kendt siden 1800-tallet.
På vores udflugt til Puerto de Andratx be-
giver vi os mod vest langs den smukke og 
indtagende kystvej, gennem mandel- og oli-
venlunde mod den kosmopolitiske maleriske 
fiskeri- og lystbådehavn Port d’Andratx.
Vi besøger kunstmuseet, som er drevet af det 
danske par Patricia og Jacob Asbæk.
Som en ekstra udflugt tilbydes en tur til den 
smukke herregård Son Amar, hvor vi spiser en 
god middag og efterfølgende bliver præsen-
teret for et superflot, internationalt show – en 
festlig aften. 
Rejsen foregår med fly fra København/Billund 
til Mallorca tur/retur.

Mallorca – Kærlighedens Ø
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8 dages flyrejse
Afrejse 2. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 8.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.450
Tillæg for Dinnershow .. .. .. .. ..  Kr. 475
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København/Billund–Palma t/r
●  Transfers + bus under udflugter
●  7 x overnatning m/morgenmad
●  6 x middag
●  1 x frokost
●  3 x udflugter 
●  Dansk rejseleder

OK
 I  Lissabon hersker en særlig atmosfære, 

hvor gammeldags sporvogne og smuk-
ke huse med farvestrålende kakkelud-

smykninger sammen med hyggelige cafeer 
byder den besøgende ind i en sjælden 
og smuk verden. Ikke mindst aflæ-
ses Lissabons og Portugals stor-
hed som koloniherre og ma-
ritim magt i byens vældige 
monumenter og pragtfulde 
bygninger langs smukke 
boulevarder.
Under vores ophold i Lissabon 
bor vi på et centralt beliggende 
hotel tæt ved Gulbenkian museet 
og metroen. På slentreture uden for 
hotellet fornemmer vi byens specielle stem-
ning. Under ture på egen hånd bliver der mu-
lighed for både lækker shopping og nærmere 
indblik i Lissabons mange kulturskatte. 
Under en byrundtur i Lissabon ser vi den store, 
middelalderlige plads Possio samt Lissabons 
hjerte – det uforanderlige Alfama med sine 
stejle gader og trapper. Vi ser bygningen Casa 
dos Bicos, hvor en rig købmand havde et ex-
centrisk ønske om at sætte sig et eftermæle 
ved Tejos bred. I dette tilfælde en facade ud-
hugget i diamantfacetter efter italiensk forbil-
lede. 
I bydelen Belém er vi tilbage i perioden, hvor 
søfarere og opdagelsesrejsende i stor stil sejle-
de ud herfra. Det rummer Belém stadig mange 
vidnesbyrd om. En særlig oplevelse er Jéroni-
mos klostret, et sandt mesterværk, fredet af 

UNESCO og Lissabons 
vartegn. Belém tårnet 
er et af verdens mest 
besynderlige eksempler 

på militær bygge-
kunst, og fra den prægtige, gamle 

São Jorge-borg er der en fanta-
stisk udsigt over hele byen. 
På en udflugt ud i landskabet 
nord for Lissabon skal vi nyde 
de romantiske omgivelser i 
Sintra. Vi ser det kongelige 

palads, som er på UNESCOs 
liste over kulturarv, og heref-

ter vil der være tid til at gå i de 
hyggelige gader og stræder med de 

mange blomster og farver. Vi nyder en for-
friskning på en af byens mange cafeer og den 
særlige stemning, som også H.C.Andersen 
oplevede den på en af sine mange rejser 
rundt i Europa. 
Vi kører ud til det vestligste punkt, Cabo da 
Roca. Det var herfra, verden skuede mod 
vest, før de opdagelsesrejsende fandt »Den 
nye Verden«. Her får vi den mest fantastiske 
udsigt over det til tider frådende Atlanterhav. 

Inden vi forlader Lissabon bliver der mulighed 
for at tage til Alfama for at besøge en fado-
restaurant. Under middagen høres de melan-
kolske fado-sange, som handler om »saude« 
– længslen efter det evigt tabte. Et kig ind i 
den portugisiske sjæl!
Rejsen foregår med fly København–Lissabon 
tur/retur.

Lissabon – Portugals maritime hovedstad

5 dages flyrejse
Afrejse 7. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.075
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Lissabon t/r
●  Transfers + bus under udflugter
●  4 x overnatning i Lissabon
●  4 x morgenmad
●  2 x middag
●  1 x frokost
●  Byrundtur i Lissabon
●  Tur til Sintra og Cabo da Roca 
●  Turistskat
●  Dansk rejseleder
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 I   den smukke sensommer skal vi tilbringe  
 to hele aftener i byens mere end 2000  
 år gamle antikke Opera og overvære 

– under åben himmel – opførelsen af Verdis 
opera »Aida« og Puccinis »Turandot«. Fanta-

stiske oplevelser, 
hvor vi skal høre 
de skønne toner og 
stemmer udmale 
operaernes altid 
voldsomt dramati-

ske historier om hjerte og smerte.  
Vi starter med at køre en skøn tur til Gar-
dasøen og besøge den smukke by Sirmione, 
der ligger på en smuk landtange, som stræk-
ker sig ud i søen. Vi tager den lille båd rundt 
om halvøen, inden turen går til Ve-
rona, hvor vi indkvarteres på det 
firestjernede Hotel San Marco 
med swimmingpool. 
På en rundtur med vores 
danske lokalguide, skal vi 
på en spændende og an-
derledes spadseretur rundt 
i hjertet af den gamle ro-
merske by, og vi ser bl.a. mar-
kedspladsen Piazza Erbe, Julies 
romantiske balkon, Adigefloden og 
de mange broer, der forbinder Veronas to 
bydele. 
Vi skal opleve Verona Operaens varemærke 
»Aida«, et af Verdis berømte værker, som var 
den første opera opført i Verona, og som si-
den har været opført mere end 500 gange.
Handlingen udspiller sig i Egypten under de før-
ste faraoers tid. Aida er historien om kærlighe-
den mellem den egyptiske hærfører Radames 
og den smukke slavinde Aida, som i virkelig-
heden er en nubisk prinsesse. Kærligheden 
mellem de to fører uvægerligt til begges død. 
Aida er tryllebindende, og både handling og 
musik gør Aida til en stor oplevelse.

Rejsen byder også på Puccinis sidste opera 
»Turandot«, som ved hans død i 1924 endnu 
ikke var færdig. Operaen er skrevet over et ki-
nesisk eventyr om kejserens datter, der ser sig 
selv om en genfødning af en prinsesse, der 
for 1.000 år siden blev voldtaget og myrdet af 
en fremmed prins.
Til hver forestilling tager vi hotellets shuttle-
bus til arenaen, når de slår dørene op kl. 
19.30. Vi indtager vores medbragte picnic på 
stenbænkene. 

Operaforestillingerne begynder kl. 
21.00, og den gamle romer-

ske arena kan rumme mere 
end 20.000 tilskuere. Vi har 
unummererede pladser i 
arenaen, og vi sidder di-
rekte på de antikke stentrin 
og uden ryglæn, så det vil 

være en god idé at tage en 
pude med. Efter forestillingen 

tager vi med shuttlebussen retur 
til hotellet. 

En eftermiddag kører vi ud af byen til vin-
området Valpolicella, hvor vi skal på en helt 
enestående rejse ind i vinens verden ledsaget 
af vores lokale vinekspert. Her bliver der for-
talt om den traditionelle måde at producere 
de ædle dråber. 
Vores rejse slutter med en tur i storbyen Mi-
lanos centrum, hvor der bliver tid på egen 
hånd til at se den enestående Domkirke, gå 
gennem Vittorio Emanuele galleriet, som af 
mange kaldes Milanos fine dagligstue og må-
ske en tur forbi den berømte opera La Scala. 
Rejsen foregår med fly København–Milano 
tur/retur.

Verona – fantastisk opera-oplevelse
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4 dages flyrejse
Afrejse 17. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 725
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly Milano t/r
●  3 x overnatning med morgenmad
●  1 x middag 
●  1 x sejltur 
●  1 x vinsmagning
●  1 x byrundtur i Verona
●  1 x tur til Milano
●  2 x picnic til forestillingerne
●   2 x unummererede stenpladser til  

forestillingerne (sektor D-E)
●  Turistskat i Verona
●  Lokalguide Verona (bytur)
●   Dansk Operaguide  

For bestilling af andre pladser i arenaen – se 
hjemmeside

OK
 I den smukke sensommer skal vi tilbringe  

 en aften i byens mere end 2000 år gam- 
 le, antikke Opera og overvære opfø-

relsen af en af Verdis operaer »La Traviata« 
under åben himmel. Ved en af de gamle vil-
laer fra 1700-tallet skal vi opleve tonerne fra 
vores operasanger Elsebeth Dreisig, 
en af Danmarks førende lyriske 
sopraner, som vil synge for-
skellige stykker inden for 
sit område. Fantastiske 
oplevelser, hvor vi skal 
høre de skønne toner og 
stemmer udmale ope-
raernes altid voldsomt 
dramatiske historier om 
hjerte og smerte.  
Men rejsen til Italien byder 
også på andre spændende 
oplevelser, bl.a. en udflugt til 
Gardasøen, den østligste af de itali-
enske alpesøer, en dejlig tur til Garda og et 
vinbesøg i det lokale vinområde.
Ved ankomsten til Milano, kører vi direkte til 
Gardasøen. Vi stopper i Sirmione, Gardasøens 
perle, og her ser vi Catullos grotter, de romer-
ske ruiner. Vi nyder eftermiddagen, inden vi 
ankommer til Agriturismo le Fornase for at 
overnatte.  
På en udflugt tager vi på en skøn tur op langs 
Gardasøens østlige bred til Garda, hvor vi 
besøger Kaptajnens Palads og fortsætter til 
Malcesine med Scalaborgen og de snoede 
brolagte gader. 
Sidst på eftermiddagen vil vi høre om turens 
opera, Verdis »La Traviata«, som havde sin 
uropførelse marts 1853 i Venedig under nav-

net Violetta. Først på  
eftermiddagen kø-
rer vi til Veronas 
centrum, hvor vi får 
mulighed for at se 
den gamle romerske 

by, markeds-
pladsen, 

Piazza Erbe, og Julies balkon. 
Herefter går vi mod Arena-

en til rejsens opera.
For at få en god plads 
vil vi begive os tidligt af 
sted til arenaen, som åb-
ner dørene for publikum 
kl. 19.30. Her vil vi nyde 

vores medbragte picnic-
aftensmad, inden forestil-

lingen begynder. 
Vi besøger byen Lazise og tager 

en tur på det lokale marked. Vi besø-
ger en vingård ved byen Negrar, og her ser vi 
de smukke villaer fra 1700-tallet omgivet af 
vinmarker på begge sider. I disse omgivelser 
med den romerske viadukt fra Adigefloden og 
med den antikke vinkælder, som kan dateres 
helt tilbage til 1500-tallet, skal vi på en spæn-
dende rundtur i denne majestætiske bygning, 
Villa Mosconi Bertani, og se de smukke sale 
med de fantastiske frescomalerier. Rundt om-
kring på græsset er der arrangeret, så vi kan 
sætte os og nyde en picnic, mens vi skåler i 
den gode vin fra kælderen og venter på afte-
nens højdepunkt. Vi skal høre de gyldne toner 
fra vores helt egen sopransanger Elsebeth 
Dreisig, og denne aften kunne ikke blive mere 
fuldkommen.

Efter en oplevelsesrig rejse begynder vores 
hjemtur, og inden vi ankommer til lufthavnen, 
besøger vi Milano og ser domkirken. 
Vi kører mod lufthavnen udenfor Milano og 
flyver mod Danmark. 

Opera i Verona under åben himmel 

4 dages flyrejse
Afrejse 27. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 785
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Milano t/r
●  Transfers + bus under udflugter
●  3 x overnatning med morgenmad
●  1 x middag
●  1 x picnic/buffet inkl. vin
●  1 x besøg på vingård
●  1 x tur i Verona
●  1 x picnic til forestillingerne
●  1 x shuttlebus til p-plads
●  1 x unummereret stenplads til forestillingen 
●  Indslag fra vores egen operasanger
●  Turistskat
●  Dansk rejseleder
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 På denne spændende operatur til Berlin 
vil vi opleve foråret i Berlin og samtidig 
er store operaoplevelser på program-

met. Kasper Holten har med stor succes sat 
Wagners lettilgængelige opera »Lohen grin« 
op på Deutsche Oper i en spændende nyfor-
tolkning. Den fremragende russiske mezzo- 

sopran Anna Smir-
nova synger par-
tiet som Ortrud. På 
samme teater skal 
vi opleve Verdis 
udødelige 

tåreperser »La Traviata« med 
to store europæiske stjerner: 
Diana Damrau som Violetta 
og Thomas Hampson som 
Fader Germont. Og der er 
mulighed for at deltage i 
en aften, hvor der er kon-
certant opførelse af Bellinis 
flotte opera Norma, med 
navnkundige Edita Gruberova 
i titelpartiet. Der er mulighed for 
at deltage i en sidste musikoplevelse, 
som rundes af med Verdis i disse år hyppigt 
spillede Simon Boccanegra – her i Berlin med 
Plácido Domingo i det barytonparti, han er 
lykkedes bedst med i sin lange svanesang.
Bussen kører tidligt fra København og under-
vejs mod Berlin holder rejselederen foredrag 
om turens operaer og rejsens højdepunkter.
I Berlin bor vi på et dejligt 4-stjernet hotel på 
Friedrichstrasse, og under vores ophold skal 
vi på en spændende rundtur i Berlin, hvor 
vi kører forbi Regeringskvarteret, Charlot-
tenburg, Kurfürstendamm, Gedächtniskirche, 
de nordiske ambassader, Kulturforum, Pots-
damer Platz, Checkpoint Charlie, Karl-Marx-
Allee, Alexanderplatz og hovedalleen Unter 
den Linden.

»La Traviata« er operaklassikeren fra Verdi, 
som handler om luksusluderen Violetta, der 
lever et liv i lutter fest, glæde og dekadence 
i overklassens Paris – indtil den dag, hvor hun 

møder den unge Alfredo. De to stikker af for 
at leve i fred og idyl på landet, indtil 

virkeligheden indhenter dem.
I Deutsche Oper skal vi opleve 

den umulige kærlighed i et 
drama med smukke ord 
og toner fremført af et 
forrygende orkester, som 
vil akkompagnere opera-
ens ensemble af virtuose 

kunstnere.
På rejsen skal vi også opleve 

den nye opsætning af Wagners 
romantiske opera »Lohengrin«, som 

blev opført første gang i Danmark i 1870. 
Handlingen udspiller sig i Antwerpen i første 
halvdel af 900-tallet, hvor helten er en grals-
ridder, hvis navn ikke må kendes, heller ikke 
af hans hustru, der dog ikke kan undlade at 
spørge. Herefter må han forlade hende, som 
han kom, i en båd trukket af en svane.
Opfyldte af den dejlige musik sætter vi da-
gen efter igen kurs mod Danmark. I bussen 
på vej mod Danmark vil vores operaguide 
underholde med en slags »evalueringsfore-
drag« – et mix af en anmeldelse og et causeri 
over forestillingen, krydret med operaguidens 
egne erfaringer fra scenen.
Rejsen foregår med bus fra København via 
Gedser–Rostock.

Opera i Berlin – Europas førende metropol
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5 dages busrejse
Afrejse 5. maj

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.950
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.000
Tillæg for mad t/r på færgen ..  kr. 280
Tillæg for simon Boccanegra 
(begrænset antal pladser). .. ..  Kr. 1.450
Tillæg for ekstra opera  .. .. .. ..  kr. 750
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Buskørsel
●  4 x overnatning med morgenmad
●  1 x udflugt til Postdam
●  1 x byrundtur i Berlin
●  2 x operabilletter (La Traviata og Lohengrin)
●  Dansk Operaguide

OK

 Oplev hovedstæderne Stockholm og  
 Helsinki på dette minikrydstogt.  
 Her finder vi skønne storbyoplevelser 

med de lyse sommernætter og solens varme 
stråler om dagen. 
Rejsen starter med en byrundtur i Stockholm, 
svenskernes stolthed og nok den smukkest 
beliggende by i Nordeuropa. Byen 
spreder sig over 14 øer i skær-
gården og nærmest flyder på 
vandet. Bybilledet er præ-
get af imponerende broer, 
det storslåede kongeslot 
og ikke mindst Stockholms 
hjerte, Gamla Stan.
I Helsinki bruger vi en dag i 
den spændende by med mas-
ser af beundringsværdige byg-
ninger og mere end 450 års historie. 
Her finder vi skønne naturlige omgivelser, 
hvor gammelt og nyt mødes i bybilledet. 
Vi starter tidlig, og efter en tur gennem det 
smukke Sverige, forbi Jönköping og langs 
søen Vätteren ankommer vi til Stockholm, 
hvor vi overnatter. 
Inden vi går ombord på skibet, starter vi med 
en rundtur i Sveriges hovedstad, hvor vi bl.a. 
ser Sergels Torv, byens vartegn Stadshuset 
samt Kongeslottet. Turen fortsætter forbi Rid-
derholmskirken til Djurgården med Vasa-mu-
seet. Her finder vi krigsskibet Vasa, der kæn-
trede ved udsejlingen til havet i 1628, idet 
der pludselig kom et vindstød. Skibet sank 
til bunds og det tog 333 år før Vasa igen så 

dagens lys. Det var 
næsten intakt, en 
enestående kunst-
skat og Sveriges 
største turistmål. 
Herefter kører vi til Gamla Stan, hvor der bli-

ver tid på egen hånd, inden vi samles og 
kører til terminalen. Her går vi om-

bord på en af Østersøens stør-
ste krydsningsfærger med 

gågade, butikker, cafeer og 
restauranter.
Ved ankomsten til skibet, 
går vi ombord og får tildelt 
vores udvendige kahyt-

ter. Tiden om bord på skibet 
kan bruges til en slentretur på 

dækket, nyde udsigten over ha-
vet samt ind- og udsejlingen gen-

nem den smukke svenske skærgård.
Vi sejler om natten, og næste dag lægger vi 
til ved havnen i Helsinki, Finlands smukke ho-
vedstad. Her starter vi med byrundtur, hvor vi 
bl.a. ser den berømte stenkirke »Temppeliau-
kio«, som er en af Finlands mest populære 
attraktioner. Her finder vi et af de mest re-
spekterede eksempler på moderne arkitektur. 
Kirken er hugget ud i naturlige klipper, som 
giver en fantastisk akustik. På rundturen ser vi 
også Domkirken, Operahuset samt Parlamen-
tet, og herefter er der tid til at opsøge marke-
det på havnen, inden vi atter går ombord på 
det store skib.
Efter en nats sejlads nyder vi indsejlingen til 

Stockholm – gennem den stockholmske skær-
gård, som består af ca. 24.000 øer. Vi sejler 
meget tæt forbi mange af øerne. En fantastisk 
oplevelse.
Rejsen tilbagelægges fra Danmark til Stock-
holm tur/retur i komfortabel turistbus med 
passende pauser undervejs.

Eventyrligt minikrydstogt til Helsinki

4 dages bus/skibsrejse
Afrejse 28. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 3.498
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 695
Tillæg for vasa-museet .. .. .. ..  Kr. 125
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 50
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Transport i 4 stjernet bus
●  1 x overnatning i Stockholm
●  1 x halvpension
●  2 x kahyt – udvendig over dæk
●  2 x morgenmad
●  2 x middag inkl. drikkevarer
●  1 x byrundtur i Stockholm
●  1 x byrundtur i Helsinki  
●  Dansk rejseleder
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OK



 Afslappet stemning om bord og spæn- 
 dende landgange ved smukke byer og  
 historiske seværdigheder. At sejle på 

floderne i Bordeaux er noget ganske særligt.

Floderne bugter sig 
forbi landskaber 
med grønne vinmar-

ker, idylliske småbyer, middelalderborge og 
store skove.
Kombinationen af den skiftende 
natur langs flodernes løb og 
de spændende landgange 
med byrundture, vinsmag-
ninger og kulturelle ople-
velser er ganske unik og 
ubeskrivelig. Det skal op-
leves, ses og mærkes!
Krydstogtet giver forskel-
lige muligheder for valgfri 
udflugter til lands. Har man 
lyst til blot at sidde på dækket og 
se de smukke landskaber glide forbi, 
er det absolut også en mulighed.
I Bordeaux går vi om bord på M/S Princess 
d’Aquitaine, og den første smukke etape på 
Gironde-floden går til den lille by Pauillac. 
Der er mulighed for udflugt til en af de mange 
vinhuse i Médoc, et område med nogle af de 
mest prestigefyldte vine i verden.
Op ad Gironde-floden kommer vi til Blaye ved 
Gironde-flodmundingen. Her finder vi hygge-
lige haver, gamle fiskerhuse og byen Bourg, 
en charmerende landsby bygget på klippen 
omgivet af middelalderlige mure, hvorfra vi 
får en fantastisk panoramaudsigt over Giron-
de-floden.
M/S Princess D’Aquitaine fortsætter op ad 
Dordogne-floden til vinbyen Libourne, hvor vi 

ser de store vinmarker og gårde afgrænset af 
Dordogne-floden og regionen Gironde.
Og der bliver mulighed for en spændende tur 
til vindistriktet Saint Emilion, hvor vi besøger 

en af områdets vinslotte og smager 
på herlighederne.

På vej retur mod Bordeaux 
genser vi de fantastiske 
vinmarker og slotte langs 
flodbredden. Vores kryds-
togt er ved at være slut. 
I Bordeaux er der tid på 
egen hånd til shopping, 

en byrundtur eller afslap-
ning inden afskedsmiddag 

om bord med underholdning, 
sang og musik.

Rejsen foregår med fly fra København 
til Bordeaux tur/retur med mellemlanding i 
Paris både ud og hjem.

Flodkrydstogt i Bordeaux
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6 dages krydstogt
Afrejse 20. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltkahyt:
B-kahyt, hoveddæk .. .. .. .. .. ..  Kr.  10.995
A-kahyt, øvre dæk . .. .. .. .. .. ..  Kr.  11.995
Tillæg for B-enekahyt .. .. .. .. ..  Kr. 1.750
Tillæg for A-enekahyt .. .. .. .. ..  Kr.  2.450
Udflugtspakke pr. person .. .. ..  Kr. 1.200
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Bordeaux t/r
●  Lufthavnsskatter/havneafgifter
●  Bus til transfers
●  5 x nætter på skibet       
●  Helpension på skibet
●  Drikkevarer til måltiderne ombord
●  Underholdning på skibet 
●  Dansk rejseleder

ikke Med i Prisen

●  Udflugtspakke
●  Drikkepenge ombord (ca. 30 euro pr. pers.)
●  Personlige forsikringer

OK

 Rhinen danner ramme om dette skønne  
 krydstogt, hvor naturen og omgivel- 
 serne er som skabt til at nyde fra sol-

dækket på et flodskib. Turen er en fryd
for øjet, og stemningen bliver nemt 
romantisk. Man forstår, hvorfor 
Rhinen i århundreder har glæ-
det så mange rejsende med 
sin unikke charme. Skibet 
sejler stille og roligt fra an-
løb til anløb. Vi går i land i 
velholdte gamle tyske byer 
og i Strasbourg i det charme-
rende Alsace.
Inden vi går ombord på vores 
skib i Strasbourg, skal vi på en spæn-
dende byrundtur, hvor vi bl.a. ser bydelen 
Petit France samt den smukke katedral.
Sidst på eftermiddagen går vi om bord på 
M/S Monet. Skibet lægger fra kaj lidt over 
midnat for at begynde flodcruiset på den 
smukke flod.
Vi når Rüdesheim, som er kendt for sine histo-
riske seværdigheder og ikke mindst for Dros-
selgasse, en af de mest livlige og besøgte 
gader i Rhinlandet med et pulserende liv fra 
tidlig morgen til sen aften.
At passere den verdenskendte Lorelei-klippe, 
hvorfra der er en fantastisk udsigt over flod-
kløfterne mod Rüdesheim, er et »must« at 
opleve.
På en tur besøger vi Drosselgasse, hvor der 
bliver rig lejlighed til at nyde stemningen, be-
undre de smukke gamle bindingsværkshuse 

og måske lade sig 
friste til at besøge en 
af de utallige Bier- 
und Weinstuben, der 

ligger som perler på en snor langs 
den 144 meter lange gade.

Fra Rüdesheim sejler vi mod 
en af de ældste byer i Tysk-
land, Koblenz, hvor vi læg-
ger til. Koblenz har mange 
historiske og kulturelle skat-
te, bl.a. den imponerende 

domkirke.
Fra Koblenz sejler vi videre og 

beundrer de smukke landskaber 
langs Rhinen, inden vi ankommer 

til Køln, hvor vi på en byrundtur til fods 
ser den berømte katedral, som står næsten 
uskadt efter de allieredes bombardementer 
under 2. verdenskrig.
Vores sejltur fortsætter til Düsseldorf og kap-
tajnen byder på middag og siden på under-
holdning, musik og dans.
Vi forlader Düsseldorf og sejler mod Amster-
dam. Undervejs passerer vi grænsen i Emme-
rich, og derfra videre til Utrecht.
Vi lægger til i Amsterdam tæt på centrum. 
Her får vi mulighed for at nyde Hollands ho-
vedstad med sine kanaler, rækker af beboede 
husbåde, de smalle huse og hyggelige gader 
der danner en malerisk ramme om byens 
myldrende og multietniske hverdag.
På krydstogtets sidste dag har vi vores afslut-
tende middag ombord, vi overnatter på ski-

bet, og går næste morgen fra borde. 
Rejsen foregår med bus til Strasbourg og re-
tur fra Amsterdam. Selve rejsen foregår med 
krydstogtskib på floderne og i bus eller på gå-
ben under landgange.

Krydstogt fra Strasbourg til Amsterdam

6 dages krydstogt
Afrejse 10. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltkahyt:
B-kahyt, hoveddæk .. .. .. .. .. ..  Kr. 8.595
A-kahyt, øvre dæk . .. .. .. .. .. ..  Kr. 9.795
Tillæg for B-enekahyt .. .. .. .. ..  Kr. 1.750
Tillæg for A-enekahyt .. .. .. .. ..  kr. 2.550
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Buskørsel
●  1 x overnatning m/halvpension
●  4 x nætter på skibet       
●  Helpension på skibet
●  Drikkevarer ombord på skibet
●  Underholdning på skibet
●  Udflugter ifølge program 
●  Dansk rejseleder

ikke Med i Prisen

●  Drikkepenge ombord (ca. 30 euro pr. pers.)
●  Personlige forsikringer
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 Når det moderne »Norwegian Star« sejler 
 fra København, venter der os en for- 
 rygende uge. Store kulturelle ople-

velser og seværdigheder kombineret med ud-

søgt forkælelse om bord på det store kryds-
togtskib, som skal være vores hotel på denne 
enestående rejse de kommende syv nætter.
Et krydstogt er normalt ikke nogen billig fe-
rieform, men man får faktisk rigtig meget 
for pengene. Man ser vidt forskellige byer, 
spiser udsøgt og slapper af på en helt anden 
måde, end hvis man skulle have samme op-
levelser ved hjælp af fly, taxier, re-
staurantbesøg og mange ind- og 
udtjekninger på hoteller. Vore 
dages flotte krydstogtrejser 
kan sammenlignes med en 
eksklusiv hotelrejse med 
indbygget udflugtsprogram. 
Hotellet bringer så at sige 
den rejsende rundt til se-
værdighederne, mens trans-
porttiden bruges til at slappe 
af i skibets eksotiske og luksuriøse 
omgivelser.
Der er afgang fra København sidst på efter-
middagen og efter en dag til søs, ankommer 
vi til Bergen, som er Norges næststørste by. 
Bergen ligger ved kysten, og med en svæve-
bane kan vi komme op på udsigtsbjerget.
Vi anløber endnu en havn i Norge på vores 
rute. Vi lægger til i Ålesund, hvis historie kan 
dateres tilbage til vikingeperioden, dog er ar-
kitekturen af nyere 
dato.
Vores næste stop 
er Shetlandsøerne, 
hvor vi vil opleve 
en bedårende blan-
ding af Skotland og 
Norge. Disse øer til-
byder nogle unikke 
naturoplevelser og 

dyreliv. Derfra sejler vi videre til Færøerne, til 
øens hovedby, Thorshavn. Her bliver der mu-
lighed for at besøge Nordens hus samt byens 
kulturelle centrum.
Efter en dag til søs ankommer vi til Island og 
lægger til i Reykjavik, øens største by, der blev 
grundlagt i år 877. Her vil vi opleve smukke 
landskaber, der vidner om Islands vulkanske 

oprindelse, og der bliver mulighed for 
en svømmetur i en af de varme 

kilder. Vores sejlrute fortsæt-
ter herfra til Skotland, og vi 
lægger til i Greenock, som 
byder på et fantastisk udsyn 
til bjergene i baggrunden. 
Der bliver mulighed for at 

besøge byen med de mange 
spændende seværdigheder, 

og en tur til Glasgow, som ligger 
i nærheden.

På vores videre togt lægger vi til i Dublin, Ir-
lands hovedstad, og her finder vi en moderne 
og elegant by. De offentlige bygninger og det 
georgiske torv er blevet restaureret og viser 
igen elegancen fra det 18. årh. Efter endnu en 
dag ankommer vi til København om morge-
nen og en fantastisk rejse er slut.
Rejsen foregår med krydstogtskib fra Køben-
havn og retur.

Krydstogt til De britiske Øer
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15 dages krydstogt
Afrejse 14. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltkahyt indv.  .. .. ..  Kr. 11.595
I delt dobbeltkahyt udv. . .. .. ..  Kr. 14.995
I delt dobbeltkahyt udv.balkon  Kr. 19.995
Tillæg for enekahyt .. ..  efter forespørgsel
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  11 dages krydstogt
●  Helpension på krydstogtet
●  Kaffe og the om bord
●  Aftenunderholdning
●  Skatter og afgifter
●  Dansk repræsentant ombord
●  Bestilling inden den 10.4. udvendig kahyt:
●  Drikkepakke (værdi ca. 5.300 kr. pr. pers.)
●   Servicechargen  

(værdi 13 USD pr dag pr. person) 

ikke Med i Prisen

●  Afbestillingsforsikring
●  Tillæg for enekahyt
●   Drikkevarer ombord – en drikkevare pakke 

ca. 5.300 kr. pr. person (efter den 10.4.)
●   Drikkepenge til personalet på krydstogtet 

(ca. 13,5 USD pr. dag pr. person)
●   Drikkepenge til guider og chauffører –  

beregn ca. 20 €
●  Evt. ekstra arrangementer og udflugter

OK  Krydstogter bliver mere og mere popu- 
 lære, og når man selv har prøvet, for- 
 står man hvorfor! På et krydstogt kan 

man slappe af og lade alle oplevelser komme 
til én. Om bord er der ingen stress og jag, 
kun god mad, hyggelige aktiviteter, flot un-
derholdning og tid til at nyde udsigten over 
havet og de skiftende landskaber, som skibet 
sejler forbi.
Med afgang fra København lægger 
krydstogtskibet Norwegian Star 
til i nogle af de skønne havne-
byer i Holland, Belgien, Frank-
rig, Portugal og Spanien på 
vej til Barcelona i Spanien.
Vi sejler op gennem Kattegat 
og vores første havn er i Oslo, 
som ligger inde i fjordens in-
derste del, omgivet af skovklædte 
bakker. Efter en dag til søs, ankom-
mer vi til Europas største havn, Rotterdam, og 
her bliver der mulighed for at se de smukke 
gamle bygninger og den gamle charmerende 
havn med sine mange kajpladser og kanaler.
Skibet sejler ned langs Belgiens kyst og vi 
ankommer til Zeebrugge, hvor der bliver mu-
lighed for at besøge Brügge, den største by i 
Vestfladern, og som i middelalderen var cen-
trum for klædehandel.
Vi sejler videre ned langs den franske kyst og 
ankommer til Le Havre, som ligger ved Seine-
flodens munding i det nordlige Frankrig. Byen 
er den største i Normandiet og absolut et be-
søg værd.
Efter en dag til søs fyldt med fantastiske op-
levelser, ankommer vi til Le Verdon og her 
bliver der mulighed for at besøge Bordeaux, 
der er hovedbyen i det franske vindistrikt  
af samme navn.

Vores sejlrute fort-
sætter ned langs 
kysten og vi ankom-
mer til den spanske 
kyst, hvor vi lægger til i byen Gijon, der ligger 
i Biscayabugten i det nordlige Spanien. Efter 
endnu en nat til søs lægger vi til i Lissabon, 
Portugals hovedstad, som har en mere end 

2.000-årig historie. En tur til den gigan-
tiske statue Cristo Rei er et besøg 

værd, da vi herfra kan se hele 
Lissabon med floden Tagus og 
Vasco da Gama broen.
Langs den spanske kyst læg-
ger vi til ved Cadiz, som me-
nes at være Europas ældste 

by med en enestående geo-
grafisk beliggenhed på en land-

tange ved Cádizbugten.
Vi tilbringer endnu en dag til havs, og 

der er altid noget at foretage sig om bord på 
krydstogtskibet. Her findes spaområder, barer, 
soldæk, pools, diskotek, butikker, kasino, tea-
ter, lounges og meget mere, så der er meget 
at bruge tiden på med Norwegian Star.
Inden ankomsten til Barcelona, som er rejsens 
mål, lægger skibet til i Valencia, Spaniens tred-
jestørste by. Byen rummer mange store histori-
ske og kulturelle oplevelser til de besøgende.
Vi ankommer til Barcelona tidligt om morge-
nen, og inden afgang til lufthavnen kører vi 
en kort byrundtur i Barcelona, Spaniens næst-
største by. Byen er en af de mest inspirerende 
storbyer i hele Europa. På vores byrundtur ser 
vi bl.a. Gaudis smukke huse, OL-byen samt 
La Sagrada Familia, »Den ufuldendte Kirke«, 
Gaudis mesterværk og Barcelonas mest kend-
te vartegn. Man håber på, at byggeriet kan 
afsluttes i 2026 på Gaudis 100 års dødsdag. 

Vi kører til lufthavnen, og en fantastisk rejse 
er slut.
Rejsen foregår med krydstogtskib fra Køben-
havn til Barcelona og fly fra Barcelona til Kø-
benhavn. 
se dag-til-dag program på gibatravel.dk

Krydstogt fra København til Barcelona

15 dages krydstogt
Afrejse 28. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltkahyt indv.  .. .. ..  Kr. 11.595
I delt dobbeltkahyt udv. . .. .. ..  Kr. 14.395
I delt dobbeltkahyt udv.balkon  Kr. 17.895
Tillæg for enekahyt .. .. efter forespørgsel 
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly Barcelona–Kastrup med Vueling
●  Lufthavnsskatter
●  Transfer fra skibet
●  11 dags krydstogt
●  Helpension ombord på krydstogtet
●  Byrundtur Barcelona 

ikke Med i Prisen

●  Afbestillingsforsikring
●  Tillæg for enekahyt
●   Drikkevarer ombord – en drikkevare pakke 

ca. 5.300 kr. pr. person
●   Drikkepenge til personalet på krydstogtet 

(ca. 13,5 USD pr. dag pr. person)
●   Drikkepenge til guider og chauffører –  

beregn ca. 20 €
●  Evt. ekstra arrangementer og udflugter

OK
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 Vinteren er den mest specielle årstid til at 
udforske den vilde og utæmmede nor-
ske natur. Landskabet er dækket af en 

dyne af hvid sne, luften er frisk, ren og sprød.

Hvem har ikke drømt om at opleve nordlyset?
Et krydstogt med Hurtigruten er et helt spe-
cielt krydstogt, som ikke kan sammenlignes 
med noget andet krydstogt i verden. Vi sej-
ler langs Norges kyst, og møder den 
imponerende norske natur og 
forskellige lokalsamfund. Vi 
sejler med MS Kong Harald 
langs kysten og fra det øje-
blik, hvor vi går om bord 
på skibet, vil vi opleve 
afslappede dage, enestå-
ende mad, inspirerende 
eksperter – en rejse, der 
ikke ligner nogen anden. 
Ved ankomsten til Bergen, 
bliver der mulighed for at se 
den charmerende havn og den 
hanseatiske by, inden vi går om bord på 
skibet. Om aftenen starter rejsen med Hurti-
gruten gennem Hjeltefjort, hvorfra vikingerne 
engang sejlede til Shetlandsøerne og videre. 
Skibet sejler forbi skær og øer længere mod 
nord til Ålesund. Der vil blive mulighed for at 
se den inspirerende arkitektur i gågaderne, 
Apotekergate og Kongensgate, som er per-
fekte eksempler på art nouveau. Når vi besø-
ger den gamle kongeby, Trondheim, får vi en 
flot udsigt fra Gamle Bybrua (»den gamle by-
bro«). Denne neogotiske træbro fra 1861 var 
engang den eneste adgangsvej til centrum. 
Nidaros domkirken, som blev bygget i perio-
den 1070 til 1300, er Norges største, gotiske, 
religiøse bygningsværk. Efter at have passeret 
Stokksund ankommer skibet til Rørvik.

Vi krydser polarcirklen, som er markeret med 
en globus på en lille holm mellem Nesna og 
Ørnes. Senere når vi frem til Svolvær, som er 
den vigtigste by på Lofoten. Lofotens charme 

åbenbares i alle de små maleriske 
fiskerlandsbyer med deres bo-

hemeagtige  atmosfære.
Om natten sejler ski-
bet gennem det smalle 
Raftsundstræde og efter 
et stop i Harstad, som 
ligger på Norges største 
ø, Hinnøya, fortsætter vi 
via Finnsnes til Tromsø, 

hvor vi har et længere op-
hold. Mange episke, arktiske 

ekspeditioner har brugt Tromsø 
som udgangspunkt, og den berøm-

te opdagelsesrejsende, Roald Amundsen, 
hentede både mandskab og forsyninger her.
Efter den smukke sejltur gennem Mage-
røysund og efter et kort stop i Hammerfest 
ankommer vi til Honningsvåg. Det er porten 
til det fantastisk flotte Nordkap, der rejser sig 
lodret op af havet på 71° 10’ 21” nord – kun 
2000 kilometer fra den geografiske nordpol. 
Når man står på toppen af det 307 m høje 
Nordkapplateau, får man en enestående fø-
lelse af at befinde sig ved verdens ende.
Ved ankomsten til Kirkenes, kører vi til luft-
havnen og en fantastisk rejse er slut.
Rejsen foregår med fly fra København til Ber-
gen og retur fra Kirkenes til København samt 
med Hurtigruten.
se dag-til-dag program på gibatravel.dk

Jagten på Nordlyset langs Norges kyst
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7 dages krydstogt
Afrejse 13. december

Pris Pr. Person

I delt dobbeltkahyt indv.  .. .. ..  Kr. 9.975
Tillæg for udv. Kahyt  
(kat. l - begrænset udsigt) .. ..  Kr. 275
Tillæg for udv. Kahyt (kat. n) ..  Kr. 500
Tillæg for udv. Kahyt (kat. p/u)  Kr. 1.275
Tillæg for enekahyt .. ..  efter forespørgsel
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Bergen
●  Retur fra Kirkenes–København
●  7 dages krydstogt
●  Helpension om bord
●  Transfer fra lufthavnen til skibet
●  Aftenunderholdning
●  Skatter og afgifter (pr. 12.2.15)
●  Dansk repræsentant ombord

ikke Med i Prisen

●  Afbestillingsforsikring
●  Tillæg for enekahyt
●  Drikkevarer ombord
●   Drikkepenge til personalet på krydstogtet
●   Drikkepenge til guider og chauffører
●  Evt. ekstra arrangementer og udflugter

 Ædle vine og gastronomi er i højsæ- 
 det på denne rejse gennem nogle  
 af Frankrigs mest berømte vindi-

strikter fra Alsace over Bourgogne til Beaujo-
lais og Chablis.
De krydrede Alsace-vine, de ædle Bourgogner, 
de friske Beaujolais’er og de lette Chablis’er! 
Ja, blot navnene kan få enhver vinelsker til at 
slikke sig om munden. Men på rejsen 
gennem det nordøstlige Frankrigs 
perlerække af vindistrikter bli-
ver der mulighed for mere 
end et drømmende slik om 
munden. Vi skal nemlig 
se, hvor og hvordan vinen 
dyrkes, vi skal uddybe 
vores viden om, og ikke 
mindst smage på vin.
Rejsen fører os gennem di-
strikterne Alsace, Bourgogne, 
Beaujolais, Chablis og Lorraine. 
Naturligvis bliver de ædle dråber ak-
kompagneret af gode måltider tilberedt af 
førsteklasses råvarer. Dette hjørne af Frankrig 
er nemlig, ud over vin, også verdenskendt for 
sin høje gastronomiske standard. 
I Alsace kører vi ad den berømte vinvej »Route 
des Vins«, hvor vinbyerne ligger som farve-
strålende perler på en snor, kun adskilt af det 
skønne, grønne vinlandskab. Vi besøger byen 
Obernai, og vi gør holdt i Bergheim, hvor ma-
dame Thirian byder på egnens fremragende 
vine. I Colmar smager vi ligeledes på storslå-
ede hvide vine, og efter en byrundtur vil vi 
ikke være i tvivl om, hvorfor denne smukke 

by bærer tilnavnet 
»Lille Venedig«. Vi 
ser Colmars kanaler, 
Dominikanerkirken 
og slapper af i en af 
byens mange hyg-
gelige vinkældre.
I Bourgognes ho-

vedby, vinhovedstaden Beaune, be-
søger vi det smukke og berømte 

Hospice, og i en af byens vel-
anskrevne vinkældre får vi 

en god introduktion til om-
rådet og smager på hele 
syv vine.
I det dejlige vinområde 
Beaujolais bor vi i byen 

Mâcon, hvorfra vi tager på 
udflugter og til vinsmagnin-

ger i områdets skønne natur. 
I Emeringes skal vi smage både 

Beaujolais Village og én af de 12 
cru’er i Beaujolais. Hos det dansk-franske æg-
tepar Guignet i Juliénas får vi en masse at vide 
om vindyrkning og ligeledes smagsprøver af 
den dejlige Juliénas. 
Fra Mâcon går turen videre mod endnu et af 
Bourgognes berømte vindistrikter, når vi skal 
til vinsmagning i Chablis, der især er kendt 
for de fremragende hvidvine. I byen Nancy, 
hvor vi overnatter, skal vi opleve den berømte 
Place Stanislas, som er på Unescos liste over 
Verdens Kulturarv. 
Sidste stop på vores busrejse gennem de 
mest berømte vindistrikter i Frankrig er Côtes 

de Toul i Lorraine. Her besøger vi Domaine du 
Toulais, hvor vi skal på rundvisning og prø-
vesmage vinen fra denne vingård, som har 
været i samme slægt gennem otte genera-
tioner.
På både ud- og hjemrejse kører vores kom-
fortable bus ind ved gode hoteller i Tyskland, 
hvor vi overnatter.

Rundrejse i vinens verden 

8 dages busrejse
Afrejse 20. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.595
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.380
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Opsamling med bus
●  Kørsel i moderne bus
●  7 x overnatning med morgenmad
●  5 x middag
●  3 x frokost
●  6 x vinbesøg 
●  Dansk rejseleder
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 Toscana byder på vidunderlig natur og et 
køkken, som ikke finder sin lige andre 
steder. Desuden byder området på et 

væld af kunstneriske 
oplevelser og en be-
folkning, som gæst-
frit møder turister 
året rundt med den 

livsglæde, som karakteriserer egnen.
Temaet for denne rundrejse er gastronomi og 
natur i en herlig blanding. Vi skal smage på 
vine, oste, områdets berømte skinke samt på 
både hvide og sorte trøfler. Vi skal 
besøge en rismølle, en oliven-
gård, flere af Toscanas vingårde 
– og ikke mindst får vi indblik 
i fremstillingen af chokolade 
og i, hvordan de klassiske 
mandelsmåkager »Cantuc-
cini« produceres. Smagsprø-
ver er naturligvis en selvfølge 
– uanset hvor vi færdes.
Rejsen begynder i Milano og 
fortsætter mod Verona, hvor vi be-
søger en lokal vinbonde i området Francia-
corta omkring Bergamo og smager på hans 
vine og stedets kulinariske produkter.
I risområdet Isola della Scala ser vi, hvordan 
risen dyrkes, høstes, lagres og poleres – som 
perfekt grundingrediens i den kendte ret ris-
otto, som kan tilberedes i utallige varianter. 
Ved Mincio-floden besøger vi lokale kvinder 
og ser, hvordan de ruller pastadej og drejer 
pakkerne til de kendte tortellini’er. Sammen 
med et glas kølig hvidvin fra omegnen sma-
ger vi på delikatesserne. 
I Parma aflægger vi besøg hos en lokal pro-

ducent af byens berømte skinke. Og lige om 
hjørnet ligger byens mejeri, hvor de lokale 
oste, parmigiano og reggioano, fremstilles. 
Oste som ligeledes er kendt under navnet 
parmesan.
Vi aflægger besøg hos danskfødte Tine og 
hendes mand Mario på deres olivengård få 
kilometer fra Montecatini Terme. Tine og fa-
milien byder på toscanske lækkerier. 

I Pistoia besøger vi det lokale bageri 
og ser, hvordan det toscanske foc-

cia-brød og de klassiske man-
delsmåkager »cantuccini’er« 
bliver fremstillet – selvfølge-
lig efterfulgt af smagsprø-
ver.  
I Firenze ser vi byens smukke 

domkirke, guldbroen Ponte 
Vecchio, Davidfiguren, Medici-

familiens paladser samt Neptun-
brønden.  

Endnu en spændende udflugt fører os ud i 
de skovrige områder i den toscanske region, 
hvor de klimatiske forhold er ideelle for trøf-
len. Her får vi også fortalt om, hvordan trøflen 
»høstes«, og vi hører om arbejdet med denne 
delikatesse, som er områdets guldgrube. 
Et af Italiens mest kendte chokolademærker 
finder vi i Perugia. Her besøger vi en chokola-
defabrik. Vi hører om fremstillingen af denne 
delikatesse efterfulgt af smagsprøver.  
Vi flyver fra København til Milano på udrejsen, 
mens rejsen retur foregår fra lufthavnen Fiu-
micino ved Rom og retur til København. 

Gastronomisk rundrejse i Italien
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8 dages flyrejse
Afrejse 18. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 9.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.550
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Milano – retur fra Rom
●  Transfers + bus under udflugter
●  1 x togtur til Firenze
●  7 x overnatning med morgenmad
●  4 x middag
●  3 x let frokost
●  1 x besøg på rismølle
●  1 x vinbesøg
●  1 x besøg hos skinkeproducent
●  1 x besøg på olivengård
●  1 x besøg i bageri
●  1 x chokoladebesøg
●  Turistskat
●  Lokalguide i Firenze
●  Dansk rejseleder

OK

 Pomerol, Saint-Émilion og Sauternes.  
 Navne på fornemme vine, som vindi- 
 striktet Bordeaux er verdenskendt for. 

Vi skal på en rejse, hvor vi besøger såvel store 
som små vinslotte og dermed får et 
indblik i en gammel vinkultur og 
alle dens traditioner. Men ud 
over vin byder denne rejse 
på et indblik i og smags-
prøver på områdets lige-
ledes højt berømmede 
kultur og gastronomi.
På vores vinrejse skal vi 
bl.a. besøge slotte i Po-
merol og Saint Émilion, der 
er kendt for sine røde vine. Vi 
besøger ligeledes vinslotte i Haut-
Médoc og Pauillac. Men Bordeaux kan 
også byde på hvide og gyldne dråber i ver-
densklasse. Det kigger og smager vi nærmere 
på, når vi besøger slotte i Sauternes, som er 
kendt for sine søde hvidvine, og smager på 

den tørre hvidvin fra 
»Entre Deux Mers«. 
Under rejsen bor vi i 
Bordeaux, og vi læ-

rer natur-
ligvis vores værtsby nærmere 

at kende på en byrundtur, 
hvor vi oplever byens flotte 
centrum og bl.a. ser Palais 
Rohans vældige bygning, 
Grand Théâtre samt en 
af de smukkeste gotiske 
kirker i Sydfrankrig, Cathé-

drale St. André.
Rejsen er krydret med 

spændende udflugter. Vi skal 
besøge Pomérol og Saint Émilion, 

Merlots hovedstad. Vi oplever kultur, 
arkitektur og smager på nogle af verdens 
skønneste vine.
Bordeaux er ikke kun kendt for sine rødvine, 
men også sine hvidvine. Den fornemste af dis-

se søde hvidvine er Sauternes, der stammer 
fra vinmarkerne omkring fem små landsbyer. 
Vi besøger en af områdets vinproducenter, 
og mellem floderne Garonne og Dordogne, 
kendt som »Entre Deux Mers«, smager vi på 
den rene, tørre hvidvin, som området produ-
cerer.
Rejsen foregår med fly fra Københavns Luft-
havn til lufthavnen i Bordeaux tur/retur med 
mellemlanding i Paris både ud og hjem. 

Vidunderlige vine i Bordeaux

6 dages flyrejse
Afrejse 20. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 9.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.150
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Bordeaux t/r
●  Bus til transfers og udflugter
●  5 x overnatn. med morgenmad
●  3 x middag 
●  2 x frokost
●  5 x vinbesøg
●  Byrundtur Bordeaux
●  Dansk rejseleder

OK
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 Denne vinrejse bringer os til det sydlige  
 Frankrig – ikke langt fra den spanske  
 grænse, nærmere betegnet Langue-

doc-Rousillon, og vi skal bo i byen Carcassonne, 
som ligger i en region med stolte traditioner 
og en dramatisk historie. Egnen her vest for 
Rhônefloden betegnes som et af Frankrigs 
største vinområder, og her fremstilles mere 
end 1/3 af landets vinproduktion. En gang 
kendt for de enorme mængder af billig vin, 
men i dag et område hvor kvaliteten stiger 
eksplosivt, så området kan tilbyde et varieret 

udvalg af kvalitets-
vin fra de smukke 
og yderst varierede 
sydfranske landska-
ber. 

Vi er i »Katharernes land«, og på vores rund-
tur i regionen vil vi høre om de imponerende 
og velbevarende middelalderborge. Men vi vil 
også besøge nogle af områdets vingårde og 
smage på herlighederne. Spænden-
de emner, som vi vil få meget 
mere at vide om undervejs.
Vores første overnatning er 
ved Middelhavet, og vi star-
ter vores vinrejse med at 
besøge den lokale vingård, 
hvor vi smager på de gode 
muscat-vine, som regionen er 
kendt for. 
Herfra kører vi videre til Carcas-
sonne, som vil være vores værtsby de 
næste par dage. Undervejs besøger vi en lille 
vinbonde, hvor vi bliver budt velkommen og 
smager på herlighederne. 
Under vores ophold skal vi bl.a. se den stør-
ste og smukkeste af de berømte, befæstede 
Kathar-borge fra Middelalderen »La Cité«, der 
med sine to fæstningsmure – til sammen tre 
km lange og med 52 tårne – har en spæn-
dende historie at fortælle.
Syd for Carcassonne kører vi gennem vindi-
striktet Les Corbières til Limoux. Vi besøger 
én af de mange kældre, som producerer den 
mousserende vin, La Blanquette de Limoux, 
og vi smager naturligvis på varerne. 
Herfra skal vi besøge en af områdets mange 
Kathar-borge i Villerouge-Termènes, som har 
sin historie tilbage i begyndelsen af 1200-tal-
let. Indtil den franske revolution var de magt-

fulde ærkebiskopper i Narbonne herre over 
slottet og landsbyen. 
Vi spiser en middelaldermiddag på borgen, 
inden vi besøger den ret uanselige landsby 
Rennes-le-Château ved Pyrenæernes fod, 
som gennem mere end tredive år er blevet 
en af Frankrigs mest søgte seværdigheder. 
En dag i vinområdet Minervois, står også på 
programmet, og vi besøger det familieejede 

Domaine du Roc, hvor vi hører om 
de gamle vinstokke, som ligger 

syd for Montagne Noir. Senere 
besøger vi et oliven-koopera-
tiv, der dyrker den berømte 
grønne oliven »Lucques«, 
som egnen er kendt for. Da-
gen i Minervois slutter ved 

den spændende middelalder-
landsby Minerve, hvor vi spiser 

middag på den lokale restaurant. 
Vi udforsker området sydvest for Car-

cassonne og besøger bl.a. den lille smukke 
by Mirepoix med sine gamle bindingsværks-
huse og helt specielle torv. Efter frokost fort-
sætter turen til katharernes højborg Château 
de Montségur, som blev symbolet på Katha-
rernes frihedskamp for næsten 760 år siden. 
Vi besøger endnu et par vinhuse i vindistrik-
tet Corbières bl.a. kooperativet Castel Maure, 
som blev grundlagt i 1920 og har 65 medlem-
mer, hvoraf de 15 vinbønder leverer ca. 85% 
af produktionen. 
Opholdet slutter med at besøge det familie-
ejede »Domaine les Cascades«, hvor vi får en 
rundvisning på vingården og smager på flere 
af de gode lokale vine akkompagneret af eg-
nens delikatesser. 
Vi flyver fra Kastrup til Montpellier t/r og med 
bus til de forskellige udflugter. 

Vinrejse til Sydfrankrig
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8 dages flyrejse
Afrejse 20. juni

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 9.685
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.350
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly København–Montpellier t/r
●  Lufthavnsskatter
●  bus til transfers + udflugter
●  7 x overnatning m/morgenmad
●  5 x middag
●  2 x frokost 
●  1 x rundtur i La Cité
●  5 x vinsmagning
●  1 x olivenbesøg
●  Lokale turistskatter
●  Dansk rejseleder

OK
 På denne vinrejse skal vi besøge nogle 

af de absolut bedste regioner i Italien, 
nemlig Piemonte, Emilia Romagna og 

Toscana. 
Efter afrejse fra Danmark ankommer vi til 
bjergpassene i Brenta Dolomitterne, det tid-
ligere Tyrol, som i dag er en del af Italien og 
traditionen tro er markerne fyldt med æble-
træer. Vi får lov til at følge aktiviteten på mar-
ken og både smage på de nyplukkede 
æbler og æblesaften. 
Inden vi ankommer til vores 
hotel i den sydlige del af 
Gardasøen, besøger vi et 
destilleri, hvor der koges 
alkohol af resterne af de 
pressede druer, og vi sma-
ger selvfølgelig på herlig-
hederne. 
Vinhøsten er begyndt i det 
nordlige  Italien, og vi skal 
deltage sammen med de mange 
vinplukkere. Vi klæder os i arbejdstøjet og 
begiver os ud i marken. Udrustet med saks 
og kurv, får vi undervisning i, hvordan vi skal 
klippe klaserne og er med til at sikre, at de 
også i år får en god årgangsvin. Ved frokosttid 
skal vi deltage i en vinhøst picnic, og vi spiser 
sammen med de andre ude i marken, hvor vi 
nyder regionens specialiteter sammen med 
den gode vin. 
Gardasøen byder på en afslappet sejltur langs 
bredden, og vi ser Sirmione med den karakte-
ristiske Scala Borg, inden vi kører til vindistrik-
tet Valpolicella. Her besøger vi en vingård, 
hvor vi får mulighed for at smage den kendte 
Amarone. 
Vi forlader det nordlige Italien og begiver os 
ned mod Toscanas hjerte. Undervejs besø-

ger vi den ukendte 
by Mantova med sit 
hyggelige centrum, 
og her finder vi man-
ge cafeer og vinba-
rer. Videre på vores 
rejse besøger vi et 
eddikeri, hvor man fremstiller den kendte Bal-
samico. Vi ser de antikke lagerhaller og sma-

ger på herlighederne, som har ligget 
på fade af forskellige træsorter. 

På dagens udflugt tager vi til 
Greve in Chianti, og her fin-
der vi Italiens måske stør-
ste vinforhandler. Dagen 
slutter med en typisk to-
scansk middag i en mindre 
restaurant, hvor vi nyder 

specialiteterne fra mammas 
køkken. 

Vi kan ikke undgå olivenolie, når 
vi er i Toscana og vi besøger en af 

områdets olivenmøller og ser, hvordan ar-
bejdet foregår på den traditionelle måde, og 
smager på olivenolien, inden vi fortsætter til 
San Gimignano. Byen på bakketoppen er en 
hyggelig toscansk by med snoede gader, bu-
tikker og udsigt ud over landskabet. 
Vi tager afsked med Toscana og kører nordpå, 
men inden skal vi selvfølgelig besøge en vin-
gård i Chianti. Vi besøger en af de traditionelle 
vingårde, hvor vi får mulighed for at smage 
på en Chanti Classio, super Tuscan og en vino 
santo, sammen med hjemmelavede pølser 
og oste.
Vi overnatter i Bologna. Byen er kendt for sin 
Mortadella og Lambrusco, som vi kender fra 
80’erne grill-aftener, men i dag er det en no-
get anderledes Lambrusco, vi smager.

Efter en sidste middag i det italienske, for-
lader vi landet og begiver os mod Danmark 
med mange smagsoplevelser i kufferten. 
Vi kører med bus fra Danmark til Italien med 
passende pauser undervejs.

Vinhøstrejse til Italien

9 dages busrejse
Afrejse 26. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 9.635
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.545
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Buskørsel
●  8 x overnatning m/morgenmad
●  6 x middag
●  2 x light frokost 
●  1 x picnic
●  1 x besøg på destilleri
●  1 x besøg på æbleplantage
●  1 x besøg på eddikeri
●  1 x besøg på olivengård
●  4 x vinsmagning
●  1 x vinhøst
●  Besøg i Chianti, San Gimignano, Bologna
●  Sejtur på Gardasøen
●  Lokale turistskatter
●  Dansk rejseleder
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 Vi har arrangeret en vinrejse til det fro-
dige Umbrien, som er et spændende 
rejsemål, et område, hvor der skrues op 

for alle sanser, og man imponeres af det blø-
de, grønne og bakkede landskab. Temaet på 
denne rejse er en herlig blanding af gode og 
smukke naturoplevelser, vin- og olivensmag-

ning, smagning af områdets berømte sorte og 
hvide trøfler og ikke mindst chokoladen, som 
er en specialitet for egnen. 
Under opholdet bor vi lidt uden for det histori-
ske centrum i Perugia, hvorfra der jævnligt er 
transport til og fra centrum. Herfra tager rej-
selederen os med på en oplevelses-
rig rejse, som begynder i Umbri-
ens hovedstad, Perugia, hvor 
vi skal på byrundtur til fods. 
Vi starter rundturen både 
under og over jorden og 
vi skal naturligvis se byens 
prominente middelaldercen-
trum, som er en spændende 
labyrint af gyder. 
Området er kendt for sine mange 
vine og vi besøger vingården Chiorri, 
som er en familievingård i 4. generation, og 
som siden slutningen af 1800-tallet har produ-
ceret vine. En udflugt går til Umbriens bedste 
vinområder ved Orvieto, hvor vi starter med 
at besøge byen, som ligger på toppen af en 
315 m høj vulkansk tufklippe. Dagen slutter 
med et vinbesøg, hvor vi skal smage nogle af 
de hvidvine, området er kendt for. 
En udflugt til helgenbyen Assisi er også på 
programmet. Byen var fødeby for den be-
rømte katolske helgen, Frans af Assisi, der 
bl.a. var grundlægger af franciskanernes 
munkeorden. Vi tager på byvandring til fods 
med vores lokale munk, og skal bl.a. besøge 
San Francesco-kirken med Frans’ gravsted og  
Giottos fresker samt en tur rundt i de smalle 

middelaldergader. Dagen slutter med en tur 
ud til vinmarkerne, hvor vi besøger en lokal 
vingård nær Assisi.
Vi skal besøge endnu en af områdets skønne 
vingårde – nemlig Roccafiore, hvor vi blandt 
andet skal på jeeptur mellem vinrankerne, 

inden vi kan sætte os til et velfor-
tjent frokostbord. På turen tilbage 

til vores hotel skal vi besøge 
Marmorvandfaldet, som er 
ubeskriveligt smukt og na-
turligt, et værk af romerne, 
som ønskede at afvande 
marsk området syd for Terni 

for bedre at kunne dyrke 
landbrug. 

Endnu en spændende udflugt 
går til Italiens fjerdestørste sø Tra-

simeno-søen, hvor vi finder en af områdets 
mange trøffelfarme. Både de sorte og hvide 
trøfler er den helt store specialitet, når det 
gælder madlavningen i Umbrien, og de ef-
tertragtede trøfler gror under jorden og bliver 
brugt i forskellige retter såsom pasta og på 
ristede brød. Dagen slutter med en sejltur på 
Trasimeno-søen, hvor vi ser søens eneste be-
boede ø, der har under 100 indbyggere. 
Rejsen slutter med en lækker italiensk fem 
retters menu i en karakteristisk italiensk villa 
i udkanten af Perugia. Til middagen skal vi 
smage på nogle af områdets vine. 
Vi flyver fra København til Rom og rejsen 
foregår med vores lokale busselskab rundt i 
regionen. 

Umbrien – Kultur, vin og gastronomi 
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8 dages flyrejse
Afrejse 3. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 10.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.450
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly Billund/København–Rom t/r
●  Lufthavnsskatter
●  Transfers + bus under udflugter
●  7 x overnatning med morgenmad
●  3 x middag
●  1 x 5-retters italiensk middag med vin
●  3 x vinbesøg med frokost
●  1 x besøg på olivenfarm med frokost
●  1 x trøffelbesøg 
●  1 x sejltur
●  Alle udflugter i henh. til program
●  Turistskat 
●  Dansk rejseleder

OK

 En rejse til Island er en stimulation af alle  
 sanser. Her kan man lytte til stilheden  
 og smage den friske luft. Man op-

lever et ekstremt natursceneri, en gold og 
barsk natur, men samtidig er det også fasci-
nerende, levende og nærværende, når man 
står og skuer ud over en lavaslette, 
der forsvinder ud i horisonten.  
I århundreder har islændin-
gene levet side om side 
med aktive vulkaner, en 
boblende undergrund og 
med Atlanterhavets rasen 
i deres baghave. 
Efter blot få timers flyrejse 
fra hektiske København lan-
der vi i Islands lufthavn Kefla-
vik. Allerede på vejen til hoved-
staden, Reykjavik, kører vi direkte til 
»Den blå Lagune«, hvor vi nyder det varme 
vand, det helsebringende og hvide ler, der 
står i små spande rundt om bassinet. Efter et 

par timer i det termiske vand, kører vi til vo-
res hotel Fosshotel Baron, hvor vi skal bo de 
næste par dage. 
På en af vores udflugter besøger vi Tingvel-
lir sletten, stedet hvor de første islændinge 
mødtes for at skabe deres parlament. Vi stop-

per ved gejseren Stokkur, som med 
få minutters mellemrum sender 

kogende vand op i 30 meters 
højde. Vi slutter ved Gullfoss, 
det imponerende vandfald, 
hvor vi ofte kan se en regn-
bue spejle sig i vandtågen. 
På en udflugt ser vi Reyk-
javiks seværdigheder bl.a. 

Perlan med sine seks store 
vandtårne, der rummede by-

ens reservoirs for varmt vand. Vi 
stopper ved Hallgrimskirken, der af 

flere er udnævnt som en af verdens 50 smuk-
keste bygningsværker og dagen slutter ved 
Fiskerihavnen og opera huset. 
På vores udflugt til Vestmanna skal vi opleve 
den forunderlige ø, som mange sikkert husker 
fra det voldsomme vulkanudbrud, der næsten 
lagde øen øde i 1973. Vulkanen Eldfell er sta-
dig varm, og der kan bages brød på siderne af 
denne vulkan – tankevækkende. 
Er vi heldige får vi mulighed for at nyde  
synet af de mange fugle, især de sørgmodig 
udseende søpapegøjer, der bringer smilet 
frem på læben.
Vores rundtur på Island bringer os til et af de 
mere øde områder af øen. Vi kører rundt om 

Hvalfjourdar, hvor de allierede havde en stor 
flådebase under anden verdenskrig. Inden da-
gen slutter, ser vi to mindre vandfald, hvoraf 
Hraunfoss betegnes som et af de smukkeste 
syn, når vandet fosser ud fra lavasletten. 
Rejsen foregår med fly fra København. På 
Island bevæger vi os rundt med bus eller til 
fods.

Naturskønne Island

6 dages flyrejse
Afrejse 10. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 8.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 2.470
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly Billund–Island t/r
●  5 x overnatning med morgenmad
●  Lufthavnsskatter + afgifter 
●  Entré og håndklæder til blå lagune
●  Udflugter som beskrevet
●  Dansk rejseleder
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OK



 Cuba, en betagende ø i det caribiske 
hav, med vidunderlige strande, beru-
sende natur, ædle cigarer, og medri-

vende salsa, dertil kommer den cubanske 
gæstfrihed, stoltheden, og den ægte livsglæ-
de. På den anden side, kan man mærke det 
allesteds nærværende politiske opbrud i en af 
de sidste socialistiske bastioner. 
Tag med til Fidel Castros hjemland. Landet 
som er fattigt på økonomi, men kulturelt og 
menneskeligt rigt. Det er næsten umuligt ikke 
at komme til at holde af den traditionsrige 

»son«-musik, deres 
sukker, rom, hava-
nesere og ja, vel 
også de smukke cu-
banitas.

Vi starter vores rejse med at bo et par nætter 
i den gamle bydel i Havana, hvor vi skal på 
en byrundtur til fods gennem byens smalle 
brostensbelagte gader. Her finder vi de gamle 
smukke og traditionelle kolonibygnin-
ger, som byen er kendt for, så som 
Palacio de los Capitans – den tid-
ligere regeringsbygning. Rej-
sen byder også på en køretur 
i de klassiske 50‘er amerika-
nerbiler, der er så velkendte 
for Cuba.
På en udflugt kører vi gennem 
den smukke natur til Pinar del 
Rio, i den vestlige del af Cuba, 
hvor de dyrker »det bedste tobak i 
verden«. Vi kommer til Soroa, som er kendt 
for en betagende naturlig skønhed. Her ople-
ver vi blandt andet et 22 meter vandfald. Vi 
tager på en spændende bådtur til The Indian 
Cave.
Rejsen byder på mange spændende oplevel-
ser.
Vi fortsætter til Cubas tredjestørste by, Tri-
nidad, en by med meget charme, og hvor 
kvinderne sidder og broderer hvide duge me-
dens mændene fletter de klassiske stråhatte. 
Gaderne med de toppede brosten er præ-
get af fornemme bygninger fra kolonitiden, 
gamle pastelfarvede huse med røde tegltage 
og smedejernsgitre samt de imponerende 
Escambraybjerge i baggrunden.
Vi kører gennem de smukke gader til Museo 
Romantico, et prægtigt palæ, der har tilhørt 
en lokal sukkerbaron, i dag et museum. Vi 

skal også prøve den lokale drik, rom med 
honning.
En tur til provinshovedstaden i Santa Clara er 
også på programmet, og byen er berømt for at 
være skueplads for et dramatisk vendepunkt 
i den cubanske revolution. Den 29. december 
1958 tog en lille guerilla under kommando 
af Ernesto »Che« Guevara til Santa Clara og 
kæmpede mod Batista. Vi besøger stedet og 

får hele historien omkring det afspo-
rede pansrede tog. 

På rejsens sidste dage bor vi på 
halvøen Varadero, som er en 
af verdens reneste strande, 
og det er også Cubas læng-
ste og landets vigtigste tu-
ristområde. Her er gennem-

snitligt 12 solskins timer hver 
dag hele året, og passatvinden 

sørger for en konstant frisk brise. 
Havtemperaturen er gennemsnit-

lig 26°, vandet er krystalklart og bunden 
skråner langsomt ned fra sandstranden, som 
beskyttes af et koralrev. Her er simpelthen 
pragtfuldt.
Rejsen foregår med fly fra Billund til Havana 
via Amsterdam tur/retur. Med bus rundt på 
Cuba og til udflugterne.
se dag-til-dag program på www.gibatravel.dk

Farverige Cuba
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11 dages rundrejse
Afrejse 18. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 18.985
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.900
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet 
visum ca. 300 kr.  .. .. .. .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly Billund–Havana–Billund
●  Bus i forbindelse med udflugter
●   Inkluderet morgenmad + middag på  

rundrejsen
●   Inkluderet All Inclusive i dagene på  

Varadero (lokale drikkevarer)
●  Cabaret Parisien, show
●   Entreer og rundvisninger i forhold til  

program
●  Lokal engelsktalende rejseleder 
●  Dansk rejseleder

OK
 Tag med på denne fantastiske tur til nog-

le af den vestlige verdens centre, New 
York, Washington og Toronto. Rejsen 

giver et indgående indblik i byernes sevær-
digheder, historie og daglige liv. Vi bevæger 
os rundt i byerne med metro, bus og til fods 
og oplever byernes puls. Efter disse storbyer 
besøger vi Niagara Falls.
Rejsen byder på mange spændende 
oplevelser, og ved ankomsten 
på Island kører vi direkte til 
den blå lagune. Vi tager li-
geledes på en rundtur på 
Island og en udflugt på 
ca. 300 km gennem den 
islandske natur. Vi oplever 
bl.a. gejsere og det impo-
nerende vandfald Gullfoss. 
Vores rejse fortsætter til 
New York, og vi sejler ud til 
Liberty Island, hvor vi ser Fri-
hedsgudinden. Herfra videre til Ellis 
Island, hvor vi ser, hvordan indvandrerne blev 
modtaget, før de fik lov til at komme videre. 
Vi besøger området omkring Bowling Green 
og Wall Street, idet det var her hollandske 
indvandrere i 1626 grundlagde byen, som de 
kaldte New Amsterdam. 
New York City udviklede sig fra syd mod nord, 
og vi følger i historiens fodspor på dagens 
vandring. Vi besøger bl.a. Washington Square 
og vandrer til SOHO, Little Italy og Chinatown, 
hvor vi får mulighed for at se, høre, lugte og 
smage de forskellige bydele. Efter at have 
passeret New York City Hall og St. Pauls Cha-
pel kommer vi til One World Trade Center. Her, 
hvor World Trade Center tårnene engang stod, 
mindes vi angrebet den 11. September 2001, 
hvor mere end 2500 mennesker mistede li-
vet. Vi ser den imponerende Freedom Tower 

og 9/11 Memorial. 
Rejsen går videre 
mod verdens politi-
ske navle, Washingt-
on DC. Her kører vi til 
Arlington Cemetary, 
hvor vi bl.a. ser John 
F. Kennedys grav. På en byrundtur tager vi  til 

US Capitol, The White House, Lincoln 
Memorial, Korean and Vietnam 

Veterans Memorial og World 
War II Memorial. 
Fra storbyerne begiver vi 
os med bus til Canada, 
nærmere bestemt Nia-
gara Falls. 
Har man lyst, kan en tur 

med båden »Maid of the 
Mist« anbefales (egen be-

taling). Båden sejler så tæt 
på selve vandfaldet, som det 

er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og 
alle bliver iklædt regntøj. Herefter er der tid 
til på egen hånd til at opleve skønheden af 
dette vidunder. 
Vi forlader Niagara Falls og kører via den 
smukke by Niagara on the Lake til Toronto. 
Fremme i Toronto har vi en 2 timers sight-

seeingtur, før vi denne aften flyver med Ice-
landair direkte til Island.
Rejsen foregår med fly fra Billund til Island t/r, 
fra Island til New York, fra Toronto til Island 
samt bus rundt på de forskellige udflugter. 
se dag-til-dag program på gibatravel.dk.

 USA, Canada og Island

11 dages rundrejse
Afrejse 30. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 23.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 4.900
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●   Fly Billund–New York/ 
Toronto–Keflavik–Billund 

●  Overnatninger på hoteller som nævnt
●  Morgenmad dagligt
●  Sejltur til Liberty Island og Ellis Island
●  New York City – Washington DC med bus
●  Tur til Niagara Falls
●  Sightseeing i Toronto
●  Udflugt på Island
●  Udflugter som beskrevet
●  Dansktalende rejseleder 

ikke Med i Prisen

●  Afbestillingsforsikring
●  ESTA Indrejsetilladelse, det koster USD 14,- 
●   Rejseforsikring  

Bemærk! specielle regler for personer under 35 
og over 70 år.
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Rejsebetingelser
Tilmelding og depositum
Tilmelding kan ske telefonisk til kontoret, skriftlig, på mail eller via internettet på 
www.gibatravel.dk. Faktura fremsendes af GIBA Travel enten pr. post eller på mail. 
Reservationen er bindende, når depositum indbetales senest otte dage efter bestil-
lingen. Ved at indbetale depositum accepterer kunden samtidig de gældende vilkår 
for rejsen. 
Senest otte dage efter bestillingen indbetales et depositum på kr. 1.000,- pr. person 
på busrejser.
På flyrejser og krydstogter med fly indbetales 10% af rejsens pris, dog minimum kr. 
2.000,- pr. person. Er depositum ikke indbetalt til tiden bortfalder aftalen.

Priser
I rejsens pris er indregnet alt, hvad der er nævnt under den enkelte rejse. Alle priser 
er pr. person i delt dobbeltværelse. Vi råder over eneværelser i begrænset omfang. 
Tillæg for eneværelse fremgår af beskrivelsen ved den enkelte rejse. Alle priser er 
inkl. moms.

Administrationstillæg
Foruden rejsens grundpris betales der et administrationstillæg på kr. 80,- pr. rejsende. 
Dette dækker bl.a. gebyr til Rejsegarantifonden og udvidet ansvarsforsikring, som 
GIBA Travel tegner til alle gæster.

Betaling
Restbeløbet betales senest 35 dage før afrejsen for rejser i Europa og 63 dage før 
afrejse til oversøiske rejser eller senest den dato, der står på fakturaen. Mangler over-
holdelse af betalingsfristerne, berettiges GIBA Travel til at annullere rejsebestillingen. 
Betaling af depositum og restbeløb kan ske enten via bankoverførsel eller med check. 
Med adgangskode (rejsebevisnummer) som findes på fakturaen, er det muligt at 
betale depositum/restbeløb med kreditkort på www.gibatravel.dk
Online betaling kan ske med diverse kort. Bemærk der opkræves gebyr ved betaling 
med kort. Gebyret går udelukkende til kortudstederen. 

Afbestillingsforsikring
En afbestillingsforsikring koster 6% af rejsens pris. Bemærk venligst, at forsikringen 
kun kan tegnes samtidig med bestilling og betales sammen med depositum. Forsik-
ringen dækker ved akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer efter 
bestillingen, og rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, samlever, børn eller foræl-
dre. Tilbagebetalingen forudsætter, at De omgående underretter GIBA Travel, og at De 
fremsender lægeattest. Ved anvendelse refunderes det indbetalte beløb fratrukket 
afbestillingsgebyret og administrationstillæg samt evt. koncertbilletter. Forudsætnin-
gen herfor er, at GIBA Travel modtager afbestillingen inden afrejse, samt at lægeer-
klæringen fra den sygemeldte er modtaget senest fire dage efter afbestillingen. 

Bemærk: Afbestillingsforsikring skal købes sammen med rejsen og kan ikke fortry-
des, da den træder i kraft fra betalingsdagen og gælder frem til afrejsedagen.

Aflysning
GIBA Travel har ret til at ændre rejse og ophold på grund af begivenheder, som ligger 
uden for selskabets kontrol. GIBA Travel vil, så vidt det er muligt, meddele rejse-
deltageren sådanne ændringer inden afrejsen så snart som muligt. Ved væsentlige 
ændringer kan kunden omkostningsfrit afbestille sin rejse, mens yderligere krav ikke 
kan gøres gældende.
GIBA Travel har ret til at aflyse af følgende årsager: Katastrofe, krigshandlinger, uro-
ligheder, strejke o.lign. GIBA Travel er forpligtet til snarest at underrette de tilmeldte 
rejsedeltagere.
Gennemførelse af rejserne afhænger af antallet af tilmeldinger – min. 30 tilmeldte 
ved busrejser/min. 20 tilmeldte ved flyrejser. Aflysningen foretages skriftligt mindst 
14 dage før afrejse, dog ofte tidligere, og der vil samtidig modtages tilbud om delta-
gelse i andre rejser. Ud over tilbagebetaling af det indbetalte beløb vil rejsedeltageren 
ikke kunne kræve godtgørelse. Ved aflysning af busrejser på mindre end fem dage 
gives besked senest seks dage før afrejse. 

Udeblivelse
Rejsedeltageren, der ikke møder rettidigt op på det aftalte påstigningssted eller ikke 
kan tiltræde rejsen på grund af manglende eller ugyldigt rejsepas, vil ikke kunne 
forvente nogen godtgørelse. 

Ændring af allerede bestilt rejse
Ved ændring til en anden afrejsedato eller et andet rejsemål:
Busrejser – Indtil 20 dage før afrejse opkræves et gebyr på 400 kr. 
Flyrejser og krydstogter – Indtil 31 dage før afrejse opkræves et gebyr på 2.000 kr. 
Herefter betragtes en ændring som en af- og nybestilling.

Flybilletter kan sjældent ændres
Ved ændring af deltagernavn/startsted:
Busrejser – Senest 4 dage før afrejse opkræves et gebyr på 250 kr.
Flyrejser – Navneændring betragtes som en afbestilling og nybestilling. 

Afbestilling af andre grunde (rejser i Europa)
Ved afbestilling pga. sygdom, hvor der ikke er tegnet afbestillingsforsikring samt ved 
afbestilling af andre årsager end sygdom gælder følgende: 
Indtil 90 dage før afrejse – er depositum tabt. 
Indtil 60 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt.

Senere afbestilling end 30 dage før afrejse medfører, at hele det indbetalte beløb 
er tabt. Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder en eventuel 
tegnet afbestillingsforsikring. Endvidere mistes eventuelt afholdte viseringsudgifter 
samt billetter til opera, koncerter o.lign. som ikke kan refunderes.

Rejseforsikring
Det anbefales at tegne en rejseforsikring som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke, 
død, behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. 
Oplysning og vejledning herom fås hos GIBA Travel. Det Blå Sygesikringskort skal  
medtages på alle rejser.

Forpligtelser
Rejsedeltageren er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse 
nødvendige visa og vaccinationer. Inden indbetaling af depositum skal rejsedeltage-
ren kontrollere, at billetten er korrekt og i overensstemmelse med diverse ønsker, at 
for- og efternavne samt pasnummer og udløbsdato i passet og øvrige rejsedokumen-
ter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse 
med navn i passet ellers kan man afvises ved check-in i lufthavne og skibshavne. 
Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplys-
ninger. 

Forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse
Priser er baseret på de pr. 01.12.2015 gældende afgifter, tariffer og valutakurser. GIBA 
Travel tager forbehold (under særlige omstændigheder) for prisstigninger grundet 
ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder olieprisstigninger, skatter, 
afgifter eller gebyrer på visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, landings- og startaf-
gifter. Underretning om ændring skal være rejsedeltageren i hænde senest 20 dage 
før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens averterede pris. I modsat fald kan 
kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen 
meddeles GIBA Travel umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisfor-
højelsen.
Ved for få tilmeldinger fra et opsamlingssted kan GIBA Travel anvise alternativt op-
samlingssted mod betaling af billet til offentligt transportmiddel. 

Visum
Ændringer i visumbestemmelserne bærer rejsedeltageren selv risikoen for, og GIBA 
Travel hæfter ikke herfor. 

Bagage
Enhver deltager er selv ansvarlig for egen bagage. GIBA Travel er ikke ansvarlig for 
beskadiget eller bortkommen bagage. På busrejser er det max. 20 kg. pr. person og 
på flyrejse er det flyselskabets gældende regler. 

Udflugter
Fravælger man at deltage på en betalt udflugt, vil der ikke kunne refunderes nogle af 
de pågældende udgifter, måltider eller andre ydelser. 

Ekstraudflugter og -arrangementer
De tilbudte ekstraudflugter gennemføres ved min. 10 personer. Udflugterne bedes 
bestilt sammen med rejsen med mindre andet er anført under den enkelte rejse. 

Dårligt gående
Det er en betingelse for at deltage i GIBA Travel’s rejser, at man er 100% selvhjulpen 
og kan klare sig selv på trapper, brosten – også med sin kuffert – samt på udflugter til 
fods. Man skal være almindeligt godt gående. Er man dårligt gående eller kan man 
ikke følge med gruppen, har rejselederen lov til at bede dig afstå fra en udflugt eller 
et arrangement (pengene refunderes ikke). 

Glemte ting
GIBA Travel vil, så vidt det er muligt, være behjælpelig med at efterlyse bortkomne 
eller glemte ting. Et gebyr for efterlysningen på 200 kr. + forsendelsesomkostninger 
må påregnes. 

Rejsegarantifonden
GIBA Travel er medlem af Rejsegarantifonden og opfylder dermed alle obligatoriske 
krav til sikkerhedsbestemmelser og økonomi. 

Øvrige betingelser
GIBA Travel forbeholder sig ret til mindre ændringer i programmet i forhold til de 
forskellige arrangementer, rejseruter, datoer, priser osv., hvis det af tvingende grunde 
skulle være nødvendigt. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl. 

Særligt vedr. krydstogter
Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen (såsom aflyste destinationer), som 
fastsættes af skibets kaptajn og de lokale myndigheder. Dette kan betyde ændringer, 
der ligger uden for GIBA Travel’s kontrol, som derfor ikke kan drages til ansvar herfor 
efter »Lov om Pakkerejser«. 

Reklamationer
Hvis der findes mangler ved rejsen, skal klager straks kontakte GIBA Travel eller rejse-
lederen, så manglen kan afhjælpes. Er dette ikke sket, kan klager ikke kræve forholds-
mæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og 
uden omkostninger eller væsentlig ulempe for klager. Der modtages ikke klager over 
uensartede værelser. Kan et problem ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen 
fremsættes skriftligt til GIBA Travel senest en uge efter hjemkomsten. 

Ønsker du at modtage nyheder og gode tilbud,  
skal du blot udfylde tilmeldingen her:

www.gibatravel.dk/nybrev.shtmlOdensevej 44,1 · 5550 Langeskov
Tlf: 65 39 10 70 · Email: info@gibatravel.dk

Rejsegarantifonden: 1974
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Hoteller
Vi benytter gode velfungerende hoteller, hvor vi mener at pris, kvalitet 
og beliggenhed har en fornuftig sammenhæng. Vi bestræber os altid på 
at finde gode hoteller, og alle værelser har naturligvis toilet og bad. Vo-
res overnatningshoteller ligger som oftest i udkanten af byen, tæt ved 
motorvejen. På rejsemålet er hotellet som oftest centralt beliggende. En-
keltværelser sælges mod tillæg og kun i begrænset omfang. Halve dob-
beltværelser sælges kun, hvis det er muligt.

Bagage
Husk at medbringe dit pas og de ting, du skal bruge undervejs i hånd-
bagagen. På rejser med mellemovernatning, kan man evt. pakke en lille 
rejsetaske, så man ikke behøver at få sin kuffert med ind på overnat-
ningshotellet. 

Busser
Alle rejser køres i 4-stjernede busser med god komfort og god plads til 
benene. I bussen er der kaffemaskine, køleskab og toilet. Busserne er 
røgfrie. Busserne køres af erfarne chauffører og alle regler om køre- og 
hviletider overholdes. 
På opsamlingsruter samt transport til og fra lufthavne kan bussens kva-
litet variere. 

Rejseholdet
Vores rejseledere er erfarne og entusiastiske med vidt forskellig bag-
grund. Sammen med chaufføren har de ansvaret for en god afvikling af 
rejsen. De har stor viden om de lande og steder, vi besøger, og de forstår 
at hygge om gæsterne på rejsen. 

Pladsreservation
På busrejser kan du reservere fast plads i bussen, prisen ses under hver 
enkel rejse. Før afrejse fordeler vi de resterende pladser i den rækkefølge, 
vi har modtaget tilmeldingerne. 

Rejseforsikring
Den offentlige sygesikring har ændret sine regler, således at det ophører 
med at dække rejser uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Ved rejser 
i det øvrige Europa skal man i stedet medbringe det blå EU-sygesikrings-
kort. Vær dog opmærksom på, at dette kort kan have en begrænset dæk-
ning og derfor vil det være en fordel at tegne en privat rejseforsikring.

Mødetid
Nærmere oplysninger omkring mødetid, sted og hoteloplysninger vil blive 
fremsendt ca. 5–8 dage før afrejse. GIBA Travel forbeholder sig ret til min-
dre ændringer i programmet i forhold til de forskellige arrangementer. 

Alle kan deltage
Alle kan deltage på GIBA Travel’s rejser, men rejsedeltagerne skal være 
selvhjulpne og have en god gangdistance. Rejseleder og chauffør kan ikke 
   tage sig særligt af enkelte, men vil varetage hele gruppens interesser. 

 Grupperejser
Er du medlem af den lokale forening, synger du i kor, 
eller er du f.eks. formand for rejseklubben på job-
bet eller i den lokale forening, så er en skræddersyet 
rejse tilpasset lige netop jeres behov det rigtige valg. 
Hos GIBA Travel har vi flere års erfaring i at arrangere 
indholdsrige grupperejser til hele verden for private 
foreninger, familier, firmaer og organisationer – ud 
fra jeres ønsker og behov. Vi hjælper jer under hele 
processen – fra idé til den veloverståede rejse. 

Hvert år hjælper vi både større og mindre grup-
per med at opfylde deres rejsedrømme. Fælles for 
alle grupperejser er, at det kræver den helt rigtige 
planlægning og ekspertise for, at rejsen bliver en god 
oplevelse for alle deltagere. 

Du kan vælge en grupperejse fra vores spændende 
og allerede programsatte rejser, eller vi kan sammen-
sætte jeres ønsker og behov til en rejse, hvor I selv 
bestemmer destinationen, udflugterne og transport-
formen – en rejse helt i jeres ånd. 

Kontakt GIBA Travel på tlf. 6539 1070 eller på mail 
info@gibatravel.dk for et uforpligtende tilbud.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Opsamling ved busrejser
GIBA Travel tilbyder gratis opsamling fra Sjælland, 
Fyn og Jylland syd for Fredericia. Hovedbussen udgår 
oftest fra Odense, hvor opsamlingsbusserne mødes, 
inden grupperne fortsætter sin rejse. 

Vi gør dog opmærksom på, at tilbuddet om opsam-
lingsbusser er en gratis service. På visse hjemrejse-
dage kan der forekomme ventetider så tag venligst 
dette med godt humør! Vi kan ikke garantere, at 
transferbusserne er af samme standard som hoved-
busserne. Der er rygeforbud i alle busser.

Fælles for alle busrejser –  
kontakt GIBA Travel  
ang. opsamling eller 
læs mere på www.
gibatravel.dk
Se opsamlingsste- 
derne på vores hjem-
meside.

Praktisk information
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