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 H 
  vor vi skal hen, er vores hem- 
 melig. Tør du tage med? Hop ud  
 i det og tag med GIBA Travel på 

den hemmelige rejse, hvor vi sørger 
for det hele. 

»At rejse er at leve«, sådan skrev H.C. An-
dersen om sin interesse for at opleve verden 
uden for Danmark. Netop på denne rejse vil vi 
bestræbe os på at tage jer med rundt i Europa 
for at besøge nogle spændende og historiske 
steder, måske opleve den uberørte natur og 
se anderledes byer. Vi vil tilbyde en ander-
ledes rejse, hvor vi vil møde både kendte og 
ukendte steder rundt i Europa. Vi vil guide dig 
rundt til et væld af oplevelser, i godt selskab, 
og med god mad, dejlig vin og forskellige be-
søg undervejs.

.

Det eneste vi kan røbe: 
Der kan benyttes Euro og pas skal 

medbringes på hele turen. Måske bli-
ver det nødvendigt at veksle!

Vi bor på gode og hyggelige 2, 3 og 
4–stjernede hoteller.
Masser af overraskelser undervejs.

Et væld af seværdigheder.

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

Ud i det blå-rejse! – med bus eller fly?

8 dages busrejse, afrejse 10. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.995    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.050
Buspladsreservation   .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Kørsel i 4-stjernet bus
●  7 x overnatning m/morgenmad
●  7 x middag/buffet
●  Alle udflugter og entreer
●  Mange overraskelser
●  Dansk rejseleder

 opsamling – se www.gibatravel.dk

7 dages flyrejse, afrejse 9. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.995    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.160
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly tur/retur
●  Transfer med bus
●  Offentlig transport
●  6 x overnatning m/morgenmad
●  6 x middag/buffet
●  Alle udflugter og entreer
●  Mange overraskelser
●  Dansk rejseleder
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Velkommen til en ny  
rejsesæson 2017

Det er med glæde og forventning, at vi præsenterer vores 
katalog 2017. Der er lagt op til store oplevelser med 
mange nye og spændende rejsemål og mange nye dagture 
med en stor udvidelse af vores event-arrangementer. 
Vi har lanceret vores nye hjemmeside, og vi byder jer 
velkommen til at tage et kig på siden og måske blive 
inspireret af vores nye destinationer, såvel som de gode 
gamle klassikere. 
GIBA Travel udsender løbende nyhedsmail med ak-
tuelle nyheder om spændende rejser og ture, og I har 
muligheden for at modtage løbende information ved at 
tilmelde jer på hjemmesiden: 
www.gibatravel.dk/tilmeld-nyhedsbrev/

»En verden af oplevelser« er det centrale nøgleord hos 
GIBA Travel, og rejserne arrangeres med et fagligt ind-
hold til et modent publikum, der sætter pris på indhold, 
kvalitet og anderledes oplevelser. 
De fleste af vore rejser og dagture er med enten rejsele-
der eller lokalguide, som kan fortælle den gode historie 
og med oplevelser, der kan huskes.
Endnu engang velkommen til et nyt og spændende 
rejseår 2017 fyldt med gode oplevelser og dejlige fælles 
minder. Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen
og til at være sammen med jer på vores ture.

De bedste hilsner

Gina Banke
GIBA Travel

Kulturrejser (Bus):  
Ud i det blå  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  3
Holland   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  4
Barlinek   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  5
München   . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  6
Wien  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  7
Krakow  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  8
Rügen  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  9
Normandiet  . .  . .  . .  . .  . .  .  10
Sydengland  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  11

Kulturrejser (Fly):  
Ud i det blå  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  3
Budapest  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  12
Rom  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  13
Barcelona  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  14
Paris   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  15

Vin- og gastronomirejser:  
Sydfrankrig  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  16
Vinrejse i Frankrig  . .  . .  .  17
Toscana  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  18

Operarejser:  
Paris   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  19
Verona  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  20

Krydstogter:  
Minicruise Helsinki  . .  .  21
Krydtogter  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .   22
Flodkrydstogt Holland . .   23

Dagture:  
Husum . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  24
Fur  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  24
Wiinblads hjem .  . .  . .  . .  .  24
Sofiero .. .. .. .. .. .. .. .. ..  25
Korsbæk .. .. .. .. .. .. .. ..  25
Kgl. køkken. .. .. .. .. .. ..  25
Orø .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  26
Mandø .. .. .. .. .. .. .. .. ..  26
Sylt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  26
Bornholm . .. .. .. .. .. .. ..  27
Agersø .. .. .. .. .. .. .. .. ..  27
Samsø . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  27
Fanø. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  28
Krondyrsafari . .. .. .. .. ..  28
Sort sol .. .. .. .. .. .. .. .. ..  28

Kielerkanalen:  
Kiel til Rendsburg  . .  . .  .  29
Rendsburg til Brunsbüttel  29
Rendsburg til Süderstabel  29

Events:  
André Rieu . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  30
NF-revyen  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  30
Sønderborgrevyen  . .  . .  .  30
Cirkusrevyen  . .  . .  . .  . .  . .  .  31
Kokkeren fra Notre Dame  31
Efter brylluppet . .  . .  . .  . .  .  31

Juleture:  
Lübeck  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  32
Den gamle By .  . .  . .  . .  . .  .  32
Kiel  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  32
Om grupperejser .. .. .. ..  33
Diverse oplysninger .. ..  34
Rejsebetingelser .. .. .. ..  35
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 H 
  vor vi skal hen, er vores hem- 
 melig. Tør du tage med? Hop ud  
 i det og tag med GIBA Travel på 

den hemmelige rejse, hvor vi sørger 
for det hele. 

»At rejse er at leve«, sådan skrev H.C. An-
dersen om sin interesse for at opleve verden 
uden for Danmark. Netop på denne rejse vil vi 
bestræbe os på at tage jer med rundt i Europa 
for at besøge nogle spændende og historiske 
steder, måske opleve den uberørte natur og 
se anderledes byer. Vi vil tilbyde en ander-
ledes rejse, hvor vi vil møde både kendte og 
ukendte steder rundt i Europa. Vi vil guide dig 
rundt til et væld af oplevelser, i godt selskab, 
og med god mad, dejlig vin og forskellige be-
søg undervejs.

.

Det eneste vi kan røbe: 
Der kan benyttes Euro og pas skal 

medbringes på hele turen. Måske bli-
ver det nødvendigt at veksle!

Vi bor på gode og hyggelige 2, 3 og 
4–stjernede hoteller.
Masser af overraskelser undervejs.

Et væld af seværdigheder.

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

Ud i det blå-rejse! – med bus eller fly?

8 dages busrejse, afrejse 10. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.995    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.050
Buspladsreservation   .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Kørsel i 4-stjernet bus
●  7 x overnatning m/morgenmad
●  7 x middag/buffet
●  Alle udflugter og entreer
●  Mange overraskelser
●  Dansk rejseleder

 opsamling – se www.gibatravel.dk

7 dages flyrejse, afrejse 9. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.995    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.160
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly tur/retur
●  Transfer med bus
●  Offentlig transport
●  6 x overnatning m/morgenmad
●  6 x middag/buffet
●  Alle udflugter og entreer
●  Mange overraskelser
●  Dansk rejseleder
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 T
  ag forskud på forårets glæder 
med en rejse til Hollands blom-
sterflor. Tulipaner og andre forårs-

blomster dækker det flade land, så det 
ligner et mangefarvet skakbræt – en 
smuk baggrund for de vindmøller, ka-
naler og den velbevarede arkitektur, 
som Holland hvert forår begejstrer 
sine mange turister med.

Dag 1
Med tidlig afgang forlader vi Danmark og an-
kommer først på aftenen til vores 4-stjernede 
hotel i byen De Rijp. Fælles middag på hotel-
let. 

Dag 2
Dagens udflugt går til Am-
sterdam, Holland hovedstad. 
Vi starter dagen med en ti-
mes sejltur, og på denne 
måde får vi et godt indtryk 
af den velbevarede bymidte. 
Rejselederen tilbyder en by-
rundtur til fods, men der bliver 
også mulighed for at udforske 
byen på egen hånd, fx besøge byens 
utallige seværdigheder, som det flotte Van 
Gogh Museum.

Dag 3
Denne dag står i blomsternes tegn. 
Først kører vi til verdens største 
blomsterauktion i Aalsmeer, hvor 
der dagligt sælges ca. 1 million 
blomster. Herfra fortsætter vi til 
Hollands smukkeste blomsterpark, 
Keukenhof, som for nogle turister 
er den vigtigste grund til at besø-
ge Holland i det tidlige forår. 
I  Parken  er  hollandsk  design  
indarbejdet i blomsterløgsmosaik-
ken, et af højdepunkterne  i  årets  
tema. Desuden  er blomsterudstil-

lingerne i Oranje Nassau Pavilion helt i Dutch 
Design-stilen.

Dag 4
Efter morgenmaden kører vi til den 

charmerende by Giethoorn, der 
er en lille, helt speciel landsby 

med tilnavnet »Lille Vene-
dig«. Herfra fortsætter vores 
tur over dæmningen fra Fle-
voland og via Enkhuisen og 
Hoorn til den gamle stem-
ningsfyldte by Volendam, 

også kaldet  fiskernes landsby 
pga. det travle havneområde 

med de mange både og boder. 

Dag 5
Efter et dejligt ophold med mange oplevelser 
begynder hjemturen, og vi ankommer til Dan-
mark først på aftenen.

Blomstrende forår i Holland

4

5 dages busrejse
Afrejse 29. april

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 4.195
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 695
Tillæg for entré til Keukenhof ..  Kr. 130
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 50
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Kørsel i 4-stjernet bus
●  4 x overnatning med morgenmad
●  4 x middag
●  1 x blomsterauktion
●  1 x sejltur i Amsterdam
●  Dansk rejseleder

opsamling – se www.gibatravel.dk



 V 
  ores rejse går til den hyggelige 
kurby Barlinek, som ligger ved en 
dejlig sø, omgivet af smuk natur, 

med masser af hygge og lokalkolorit. 
Byen var oprindeligt en tysk landsby 
med navnet Berlichen, »Lille Berlin«, 
og kendt som et populært kursted. Bar-
linek er i dag fortsat centrum 
for kurophold, og samtidig 
er byen europæisk hoved-
stad for stavgang – Nor-
dic Walking. Her findes 
ikke mindre end syv for-
skellige, fint afmærkede 
vandreruter. 

Dag 1
Efter tidlig afgang kører vi via Kiel, Wismar og 
Rostock til vi ankommer til den polske grænse. 
Herfra er der ikke langt til vores hotel, Hotel 
Alma, der ligger få min. gang fra den maleri-
ske Barlinek sø. Foruden de hyggelige gåture 
langs søen eller en tur op i den gamle bydel, 
er der også mulighed for en svømmetur i ho-
tellets pool. Middag på hotellet. 

Dag 2
Efter morgenmaden tager vi på en spænden-
de byrundtur til fods i Barlinek. Byen byder 
på mange seværdigheder og indkøbsmulig-
heder. Om eftermiddagen er der mulighed for 

at tage på en sejltur på søen (ikke inkluderet). 
Efter sejlturen er der fri til at nyde byen på 
egen hånd, før vi skal tilbage til hotellet og 
have en dejlig middag.

Dag 3
Efter morgenmaden kører vi til byen Gorzow, 
hvor vi finder det lille marked langs floden 

Warta, den imponerende flotte ka-
tedral samt mange butikker. Vi 

besøger det lokale bryggeri i 
Witnica, lidt uden for byen og 
her smager vi på det gode 
polske øl. Efter en frokost på 
bryggeriets hyggelige restau-
rant og en tur i Gorzow, kører 

vi tilbage til hotellet, hvor der 
venter os en hyggelig aften og 

fælles middag.

Dag 4
Dagens udflugt går til Stettin, en af Polens 
større byer. Byens tilnavn »Den Grønne By« 
har den fået pga. de mange parker og om-
kringliggende skove. Stettin er også kendt 
som »Polens Paris« på grund af byens bygnin-
ger, som er inspireret af fransk arkitektur samt 
dens systematiske opbygninger med avenuer, 
der udspringer fra et stjerneformet torv midt 
i byen. Under vores byrundtur ser vi det ny-
renoverede centrum, nogle af de vigtigste 
steder i den store by samt den imponerende 
domkirke. Sidst på dagen er vi tilbage på vo-
res hotel, hvor vi spiser fælles middag.

Dag 5
Vi tager afsked med hotellet tidlig om morgen 
og kører hjemad med passende ophold. Vi er 
hjemme hen på aftenen efter en dejlig tur til 
polens Perle. 

I Tyskland benyttes Euro og i Polen benyttes 
Zloty.
OBS: Ingen tillæg for eneværelse

5 dages busrejse
Afrejse 25. juni

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 3.198    
Tillæg for drikkevarer på hotellet  
fra kl. 19–23 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  Kr. 250
Tillæg for sejltur .. .. .. .. .. .. .. ..  Kr. 50
Buspladsreservation   .. .. .. .. ..  Kr. 50
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Kørsel med bus
●  4 x overnatning med halvpension
●  Dans og musik en aften
●  Frokost og ølsmagning på bryggeri
●  Alle udflugter ifølge program
●  Dansk rejseleder

opsamling – se www.gibatravel.dk
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Barlinek – en polsk perle 



 S 
om en nyhed tilbyder vi en bus-
rejse til München, kendt for sine 
mange muligheder for shopping, 

BMW‘s hjemmebane samt FC Bayern, 
hvor vi besøger den nye Allianz Arena, 
der stod færdig i 2005. 

Dag 1
Med tidlig afgang kører vi ned gennem Dan-
mark og over grænsen til Tyskland. Sidst på 
eftermiddagen ankommer vi til Magdeburg, 
som ligger ved floden Elben. 

Vi besøger »Det grønne Citadel« i Magdeburg, 
som er en af byens spændende seværdighe-
der. »Det grønne Citadel« er kendt som et af 
de arkitektoniske værker af kunstneren Fri-
densreich Hundertwasser. Huse med barokke 
facader og moderne design kaldet GRÜNE ZI-
TADELLE. Middag på hotellet. 

Dag 2 
Efter morgenmaden forlader vi hotellet og 
fortsætter til München. Undervejs gør vi stop 
i Nürnberg, hvor vi besøger den gamle by-
del, Altstadt, den mest charmerende del af 
Nürnberg.
Sidst på dagen ankommer vi til vores centralt 
beliggende hotel i München. Fælles middag. 

Dag 3 
Efter morgenmaden skal vi på rundtur både 
med bus og til fods i vores værtsby, den mest 
besøgte by i Tyskland. Hovedstaden i Bayern, 
hvis smukke huse, monumentale bygninger, 
utallige kirker, flotte pladser og hyggelige 
storbystemning afspejler dens centrale posi-
tion gennem flere hundrede år. 
Eftermiddagen er til oplevelser på egen hånd. 
Fælles middag. 

Dag 4 
Vi er på BMW‘s hjemmebane og München er 
et af Tysklands finansielle kraftcentre, der hu-
ser en stor del af landets reklame- og medie-
virksomheder, stærke brands som Allianz og 
Siemens. Samtidig finder vi BMW‘s gigantiske 

hovedkvarter og vi skal besøge museet, som 
er en af byens største turistattraktioner. Vi får 
en rundvisning og herefter bruges resten af 
dagen på egen hånd i dette spændende mu-
seum. Vi får mulighed for at se de mange mo-
deller, fra motorcykler, biler til den berømte 
BMW 328, som dominerede racerbanerne i en 
lang årrække. 

Dag 5 
Inden vi forlader München besøger vi Allianz 
Arena, som blev bygget færdigt i 2005 i for-
bindelse med, at Tyskland skulle afholde VM 
i fodbold. I dag er det stadion for de to fod-
boldklubber TSV 1860 og den anden, som de 
fleste danskere kender, FC Bayern. Resten af 
dagen til oplevelser på egen hånd. 

Dag 6
Efter morgenmaden forlader vi München og 
kører nordpå. Undervejs besøger vi Ingolstadt, 
en pulserende by ved Donau, der byder på en 
charmerende blanding af idyl og stemning. 
Sidst men ikke mindst i kraft af Audi Forum, 
som på spændende vis illustrerer emnet biler 
og det er bestemt ikke kun for bilister. Over-
natning og middag på hotellet. 

Dag 7
Efter morgenmaden kører bussen retur til 
Danmark

Storbyen München
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7 dages busrejse
Afrejse 10. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.395
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Kørsel i bus
●  6 x overnatning m/halvpension
●  1 x rundvisning i Hundertwasser
●  1 x rundtur og entré hos BMW
●  1 x entré og rundvisning på Allianz Arena
●  Byrundture i München
●  Dansk rejseleder

opsamling – se www.gibatravel.dk

OK  E n af Europas smukkeste hovedstæ- 
 der er kejserbyen Wien, der med 
 sine velbevarede bygninger, og 

pragtfulde, utallige cafeer byder på en 
spændende rejse i Musikkens Mekka. 
Byen er også kaffebyen over alle kaf-
febyer. Snyd ikke dig selv for en Wie-
ner Melange og et stykke »Torte« på 
en af byens cafeer.  

Dag 1
Efter tidlig afgang med bus og med 
passende pauser undervejs, an-
kommer vi til vores overnat-
ningshotel i Tyskland.

Dag 2
Vi forsætter vores køretur 
gennem Bayern og ankom-
mer til Wien først på afte-
nen. 

Dag 3
Efter morgenmaden kører vi en byrund-
tur, og får en god fornemmelse af byens stor-
hed med en perlerække af paladser, pom-
pøse huse og monumentale bygninger. Om 
eftermiddagen vil der være mulighed for at 
tage med til Hundertwasserhaus og Kunst-
haus Wien. Hundertwasser tog tråden op fra 
Jugendstilkunstnerne. Han var meget glad for 
farver, slyngede linjer og det ornamentale 
og fik i 1977 i opdrag at bygge en kommunal 
beboelsesejendom. Den er med sine skæve 
linjer og farvepragt en af Wiens største se-
værdigheder. 

Dag 4
Dagen står i Kejserinde Sissis tegn. Vi starter 
dagen med at tage ud til habsburgernes som-
merresident Schönbrunn, som ligger i udkan-
ten af Wien. Vi besøger det kejserindegule 
slot med de 1441 værelser, som er et af de 
vigtigste monumenter over det Østrig-Ungar-
ske kejserdømme. Udover de mange sale in-
denfor, er den store park fyldt med fontæner, 
skulpturer, labyrint, palmehave og kunstige 
ruiner.
Om eftermiddagen besøger vi Hofburg, det 
enorme kejserlige kompleks, der løbende er 

blevet udbygget gennem flere hun-
drede år. I dag huser Hofburg 

præsidentens embedsbolig og 
adskillige museer, bl.a. Kunst-
kammeret.

Dag 5
Vi starter dagen med at be-

søge koncerthuset Musikve-
rein. Når nytårskoncerten sen-

des til hele verden den 1. januar, 
sker det fra den gyldne sal i kon-

certhuset. Vi får en rundvisning i huset, 
som er tegnet af den danske arkitekt Theophil 
Hansen. 
Om eftermiddagen kører vi langs Donau til 
byen Melk. Turen går forbi Krems og Dürn-
stein, på hvis borg kong Richard Løvehjerte 
sad fanget 1192-1193. Wachaudalen har været 
beboet siden stenalderen, bl.a. er statuetten 
af Venus fra Willendorf fundet her. Romerne 
har naturligvis også været her, og i flere af de 
små byer er der rester fra romertiden. Turens 
højdepunkt er byen Melk, hvis barokkloster 
ligger højt over Donau. 

Dag 6
Efter nogle oplevelsesrige dage i musikkens 
mekka forlader vi byen og kører gennem det 
tidligere Østtyskland til vores overnatningsho-
tel i nærheden af Leipzig.

Dag 7
Med tidlig afgang fra hotellet ankommer vi 
først på aftenen til Danmark.

7 dages busrejse
Afrejse 25. juni

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 5.995    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.250
Buspladsreservation   .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Buskørsel
●  6 x overnatning inkl. morgenmad
●  2 x middag (Tyskland)
●  2 x middag (Wien)
●  1 x besøg på Schönbruun
●  1 x besøg koncerthuset
●  1 x tur til Melk
●  Byrundtur med bus
●  Dansk rejseleder

opsamling – se www.gibatravel.dk
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Wien – musikkens hovedstad



 S 
om en nyhed tilbyder vi en bus-
rejse til München, kendt for sine 
mange muligheder for shopping, 

BMW‘s hjemmebane samt FC Bayern, 
hvor vi besøger den nye Allianz Arena, 
der stod færdig i 2005. 

Dag 1
Med tidlig afgang kører vi ned gennem Dan-
mark og over grænsen til Tyskland. Sidst på 
eftermiddagen ankommer vi til Magdeburg, 
som ligger ved floden Elben. 

Vi besøger »Det grønne Citadel« i Magdeburg, 
som er en af byens spændende seværdighe-
der. »Det grønne Citadel« er kendt som et af 
de arkitektoniske værker af kunstneren Fri-
densreich Hundertwasser. Huse med barokke 
facader og moderne design kaldet GRÜNE ZI-
TADELLE. Middag på hotellet. 

Dag 2 
Efter morgenmaden forlader vi hotellet og 
fortsætter til München. Undervejs gør vi stop 
i Nürnberg, hvor vi besøger den gamle by-
del, Altstadt, den mest charmerende del af 
Nürnberg.
Sidst på dagen ankommer vi til vores centralt 
beliggende hotel i München. Fælles middag. 

Dag 3 
Efter morgenmaden skal vi på rundtur både 
med bus og til fods i vores værtsby, den mest 
besøgte by i Tyskland. Hovedstaden i Bayern, 
hvis smukke huse, monumentale bygninger, 
utallige kirker, flotte pladser og hyggelige 
storbystemning afspejler dens centrale posi-
tion gennem flere hundrede år. 
Eftermiddagen er til oplevelser på egen hånd. 
Fælles middag. 

Dag 4 
Vi er på BMW‘s hjemmebane og München er 
et af Tysklands finansielle kraftcentre, der hu-
ser en stor del af landets reklame- og medie-
virksomheder, stærke brands som Allianz og 
Siemens. Samtidig finder vi BMW‘s gigantiske 

hovedkvarter og vi skal besøge museet, som 
er en af byens største turistattraktioner. Vi får 
en rundvisning og herefter bruges resten af 
dagen på egen hånd i dette spændende mu-
seum. Vi får mulighed for at se de mange mo-
deller, fra motorcykler, biler til den berømte 
BMW 328, som dominerede racerbanerne i en 
lang årrække. 

Dag 5 
Inden vi forlader München besøger vi Allianz 
Arena, som blev bygget færdigt i 2005 i for-
bindelse med, at Tyskland skulle afholde VM 
i fodbold. I dag er det stadion for de to fod-
boldklubber TSV 1860 og den anden, som de 
fleste danskere kender, FC Bayern. Resten af 
dagen til oplevelser på egen hånd. 

Dag 6
Efter morgenmaden forlader vi München og 
kører nordpå. Undervejs besøger vi Ingolstadt, 
en pulserende by ved Donau, der byder på en 
charmerende blanding af idyl og stemning. 
Sidst men ikke mindst i kraft af Audi Forum, 
som på spændende vis illustrerer emnet biler 
og det er bestemt ikke kun for bilister. Over-
natning og middag på hotellet. 

Dag 7
Efter morgenmaden kører bussen retur til 
Danmark

Storbyen München
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7 dages busrejse
Afrejse 10. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.395
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Kørsel i bus
●  6 x overnatning m/halvpension
●  1 x rundvisning i Hundertwasser
●  1 x rundtur og entré hos BMW
●  1 x entré og rundvisning på Allianz Arena
●  Byrundture i München
●  Dansk rejseleder

opsamling – se www.gibatravel.dk

OK  E n af Europas smukkeste hovedstæ- 
 der er kejserbyen Wien, der med 
 sine velbevarede bygninger, og 

pragtfulde, utallige cafeer byder på en 
spændende rejse i Musikkens Mekka. 
Byen er også kaffebyen over alle kaf-
febyer. Snyd ikke dig selv for en Wie-
ner Melange og et stykke »Torte« på 
en af byens cafeer.  

Dag 1
Efter tidlig afgang med bus og med 
passende pauser undervejs, an-
kommer vi til vores overnat-
ningshotel i Tyskland.

Dag 2
Vi forsætter vores køretur 
gennem Bayern og ankom-
mer til Wien først på afte-
nen. 

Dag 3
Efter morgenmaden kører vi en byrund-
tur, og får en god fornemmelse af byens stor-
hed med en perlerække af paladser, pom-
pøse huse og monumentale bygninger. Om 
eftermiddagen vil der være mulighed for at 
tage med til Hundertwasserhaus og Kunst-
haus Wien. Hundertwasser tog tråden op fra 
Jugendstilkunstnerne. Han var meget glad for 
farver, slyngede linjer og det ornamentale 
og fik i 1977 i opdrag at bygge en kommunal 
beboelsesejendom. Den er med sine skæve 
linjer og farvepragt en af Wiens største se-
værdigheder. 

Dag 4
Dagen står i Kejserinde Sissis tegn. Vi starter 
dagen med at tage ud til habsburgernes som-
merresident Schönbrunn, som ligger i udkan-
ten af Wien. Vi besøger det kejserindegule 
slot med de 1441 værelser, som er et af de 
vigtigste monumenter over det Østrig-Ungar-
ske kejserdømme. Udover de mange sale in-
denfor, er den store park fyldt med fontæner, 
skulpturer, labyrint, palmehave og kunstige 
ruiner.
Om eftermiddagen besøger vi Hofburg, det 
enorme kejserlige kompleks, der løbende er 

blevet udbygget gennem flere hun-
drede år. I dag huser Hofburg 

præsidentens embedsbolig og 
adskillige museer, bl.a. Kunst-
kammeret.

Dag 5
Vi starter dagen med at be-

søge koncerthuset Musikve-
rein. Når nytårskoncerten sen-

des til hele verden den 1. januar, 
sker det fra den gyldne sal i kon-

certhuset. Vi får en rundvisning i huset, 
som er tegnet af den danske arkitekt Theophil 
Hansen. 
Om eftermiddagen kører vi langs Donau til 
byen Melk. Turen går forbi Krems og Dürn-
stein, på hvis borg kong Richard Løvehjerte 
sad fanget 1192-1193. Wachaudalen har været 
beboet siden stenalderen, bl.a. er statuetten 
af Venus fra Willendorf fundet her. Romerne 
har naturligvis også været her, og i flere af de 
små byer er der rester fra romertiden. Turens 
højdepunkt er byen Melk, hvis barokkloster 
ligger højt over Donau. 

Dag 6
Efter nogle oplevelsesrige dage i musikkens 
mekka forlader vi byen og kører gennem det 
tidligere Østtyskland til vores overnatningsho-
tel i nærheden af Leipzig.

Dag 7
Med tidlig afgang fra hotellet ankommer vi 
først på aftenen til Danmark.

7 dages busrejse
Afrejse 25. juni

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 5.995    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.250
Buspladsreservation   .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Buskørsel
●  6 x overnatning inkl. morgenmad
●  2 x middag (Tyskland)
●  2 x middag (Wien)
●  1 x besøg på Schönbruun
●  1 x besøg koncerthuset
●  1 x tur til Melk
●  Byrundtur med bus
●  Dansk rejseleder

opsamling – se www.gibatravel.dk
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Wien – musikkens hovedstad



 R
ejsen til det fortryllende smukke 
 Krakow, er en kulturrejse til en 
 by med mange kulturelle perler.

Vi bor tæt ved centrum, og med en over 
1000 år gammel historie er Krakow en 
sand smeltedigel af både gammel og 
nyere tids historie. Byen er desuden 
et arkitektonisk paradis med alt, hvad 
hjertet kan begære af smukke pladser, 
kirker og monumenter. 

Dag 1
Der er tidlig afgang fra Danmark, og med pas-
sende pauser undervejs når vi frem til vores 
overnatningshotel i Tyskland. 

Dag 2
Efter morgenmaden er der afgang og vi pas-
serer grænsen til Polen, hvor vi ankommer til 
en af Polens største og ældste byer – Wroslaw. 
Her fornemmer vi byens charmerende at-
mosfære med de mange cafeer. Hvis tiden til-
lader det, ser vi nogle af byens charmerende 
huse, rådhuset og Skt. Anna kirken. Efter et 
kort ophold fortsætter vi til Krakow, hvor vi 
ankommer sidst på eftermiddagen. 

Dag 3
Dagen bruges på at opleve vores spændende 
værtsby til fods. Krakow er en af Europas æld-
ste universitetsbyer fra det 14. århundrede. 
Her finder vi mange kunstskatte og historiske 
bygninger fra alle epoker og i alle stilarter. Et 
af højdepunkterne er den store markedsplads 
midt i den gamle bydel, en kæmpeplads, hvor 
vi finder den gamle markedshal med Maria-
kirken i det ene hjørne. Vi går også en tur på 
Wawel-højen, hvor vi ser Kongeslottet og den 
smukke gård, hvorfra vi har en fantastisk ud-
sigt ud over floden og byen. 

Dag 4
Dagen er til oplevelser på egen hånd, men  der 
er også mulighed for en helt særlig udflugt til 
saltminerne i Wieliczka, og det er uden tvivl 
Polens meste berømte seværdighed. Her ser 
vi noget af det mest forbløffende, som men-
nesket har fundet på at lave; en underjordisk 
verden med kapeller og søjlegange udhugget 
i salt. Saltminerne er blandt de ældste og stør-
ste i Europa, og der har været saltproduktion 
gennem 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. 

Dag 5
Efter morgenmaden kører vi ned i det syd-
ligste Polen mod Tatra Bjergene, og dagens 
store oplevelse er en spektakulær sejlads på 
Dunajec Floden, hvor vi på store tømmerflå-
der sejler ned ad floden i den enestående na-
tur. Sejlturen er en smuk naturoplevelse og 
ganske ufarlig, så alle kan være med. Retur til 
vores hotel sidst på eftermiddagen. 

Dag 6
Inden vi forlader Krakow besøger vi den jø-
diske bydel Kazimierz. Denne bydel var tidli-
gere en separat by adskilt fra Krakow og med 
egne bymure, indtil den blev en del af byen 
i 1800-tallet. Bydelen har været jødisk præ-
get siden omkring år 1500 og blev hurtigt et 
jødisk kulturelt centrum. De mange synago-
ger i bydelen vidner om denne indflydelse. 
Arkitekturen er også anderledes end i »det 
andet« Krakow. 
Først på eftermiddagen er der afgang til vores 
overnatningshotel, hvor vi spiser fælles mid-
dag. 

Dag 7
Efter morgenmaden er der afgang fra vores 
hotel mod Danmark med ankomst først på 
aftenen. 

Krakow – storbycharme – kultur og historie
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7 dages busrejse
Afrejse 3. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 5.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.195
Tillæg for saltmine besøg .. .. ..  Kr. 130
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Buskørsel
●  6 x overnatning m/halvpension
●  2 x byrundtur i Krakow
●  1 x sejltur
●  1 x besøg i Wroslaw
●  Alle udflugter ifølge program
●  Dansk rejseleder

opsamling – se www.gibatravel.dk



 R
ejsen til det fortryllende smukke 
 Krakow, er en kulturrejse til en 
 by med mange kulturelle perler.

Vi bor tæt ved centrum, og med en over 
1000 år gammel historie er Krakow en 
sand smeltedigel af både gammel og 
nyere tids historie. Byen er desuden 
et arkitektonisk paradis med alt, hvad 
hjertet kan begære af smukke pladser, 
kirker og monumenter. 

Dag 1
Der er tidlig afgang fra Danmark, og med pas-
sende pauser undervejs når vi frem til vores 
overnatningshotel i Tyskland. 

Dag 2
Efter morgenmaden er der afgang og vi pas-
serer grænsen til Polen, hvor vi ankommer til 
en af Polens største og ældste byer – Wroslaw. 
Her fornemmer vi byens charmerende at-
mosfære med de mange cafeer. Hvis tiden til-
lader det, ser vi nogle af byens charmerende 
huse, rådhuset og Skt. Anna kirken. Efter et 
kort ophold fortsætter vi til Krakow, hvor vi 
ankommer sidst på eftermiddagen. 

Dag 3
Dagen bruges på at opleve vores spændende 
værtsby til fods. Krakow er en af Europas æld-
ste universitetsbyer fra det 14. århundrede. 
Her finder vi mange kunstskatte og historiske 
bygninger fra alle epoker og i alle stilarter. Et 
af højdepunkterne er den store markedsplads 
midt i den gamle bydel, en kæmpeplads, hvor 
vi finder den gamle markedshal med Maria-
kirken i det ene hjørne. Vi går også en tur på 
Wawel-højen, hvor vi ser Kongeslottet og den 
smukke gård, hvorfra vi har en fantastisk ud-
sigt ud over floden og byen. 

Dag 4
Dagen er til oplevelser på egen hånd, men  der 
er også mulighed for en helt særlig udflugt til 
saltminerne i Wieliczka, og det er uden tvivl 
Polens meste berømte seværdighed. Her ser 
vi noget af det mest forbløffende, som men-
nesket har fundet på at lave; en underjordisk 
verden med kapeller og søjlegange udhugget 
i salt. Saltminerne er blandt de ældste og stør-
ste i Europa, og der har været saltproduktion 
gennem 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. 

Dag 5
Efter morgenmaden kører vi ned i det syd-
ligste Polen mod Tatra Bjergene, og dagens 
store oplevelse er en spektakulær sejlads på 
Dunajec Floden, hvor vi på store tømmerflå-
der sejler ned ad floden i den enestående na-
tur. Sejlturen er en smuk naturoplevelse og 
ganske ufarlig, så alle kan være med. Retur til 
vores hotel sidst på eftermiddagen. 

Dag 6
Inden vi forlader Krakow besøger vi den jø-
diske bydel Kazimierz. Denne bydel var tidli-
gere en separat by adskilt fra Krakow og med 
egne bymure, indtil den blev en del af byen 
i 1800-tallet. Bydelen har været jødisk præ-
get siden omkring år 1500 og blev hurtigt et 
jødisk kulturelt centrum. De mange synago-
ger i bydelen vidner om denne indflydelse. 
Arkitekturen er også anderledes end i »det 
andet« Krakow. 
Først på eftermiddagen er der afgang til vores 
overnatningshotel, hvor vi spiser fælles mid-
dag. 

Dag 7
Efter morgenmaden er der afgang fra vores 
hotel mod Danmark med ankomst først på 
aftenen. 

Krakow – storbycharme – kultur og historie
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7 dages busrejse
Afrejse 3. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 5.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.195
Tillæg for saltmine besøg .. .. ..  Kr. 130
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Buskørsel
●  6 x overnatning m/halvpension
●  2 x byrundtur i Krakow
●  1 x sejltur
●  1 x besøg i Wroslaw
●  Alle udflugter ifølge program
●  Dansk rejseleder

opsamling – se www.gibatravel.dk

 T 
  ysklands største ø Rügen i Øster-
søen er bestemt et besøg værd. 
Tyskerne betegner den som deres 

smukkeste, og ikke uden grund med 
den særegne natur, det varierede 
landskab og den smukke beliggenhed. 
Ved første øjekast minder øen meget 
om Mols eller Møn. Her finder 
vi sandstrande, kridtklinter, 
indsøer, store marker, små 
landsbyer og særligt ken-
detegnende for øen er 
de flotte alleer, der snor 
sig gennem landskabet. 
Udover sin smukke natur 
har øen også en interessant 
historie at fortælle, som vi vil 
høre om på udflugtsdagene.

Dag 1

Efter opsamling kører vi mod grænsen, og 
undervejs gør vi stop ved byen Stralsund, 
den gamle hansestad, hvis arkitektur vidner 
om Hanseforbundets storhedstid. Byen blev 
grundlagt i 1207 og blev medlem af Hanse-
forbundet allerede i 1293. Sidst på eftermid-
dagen kommer vi til vores hotel, og bor på 
Rügen Hotel i Sassnitz, et centralt beliggende 
hotel ved gågaden og havnen med et aktivt 
miljø. Fra hotellet er der direkte udsigt til hav-
nen med Europas længste ydermole. 

Dag 2
På dagens udflugt kører vi sydpå til Putbus, 
som også kaldes for »Den hvide By«. Byen 
voksede i 1800-tallet op omkring øens før-
ste varme havbadeanlæg og slottet. Efter en 
rundtur i byen fortsætter vi med damploko-
motivet »Rasender Roland« ad den smalspo-
rede jernbane til Binz, som er Rügens mest 

mondæne badeby. Her bliver der tid 
på egen hånd, inden vi fortsæt-

ter til Prora, hvor Hitler lod et af 
verdens største feriehoteller, 
»Kolos von Prora« opføre. 

Dag 3
Efter morgenmaden på hotel-

let, er der afgang til National-
park Jasmund, hvor de fantastiske 

kridtklinter på lidt over 100 meters 
højde, giver en utrolig udsigt ud over Øster-

søen. Betagende er det også at betragte 
kridtklinterne fra stranden. Det kræver gode 
ben, at forcere alle trapper ned og op. Efter at 
have været millioner af år tilbage i kridttiden, 
bevæger vi os ind i middelalderen. 
Turen går via nationalparken Jasmund til Putt-
garten, hvor et traktortog bringer os ud til 
Kap Arkona, Tysklands Nordkap. Her havde 
venderne en stor fæstning og foretog mange 
plyndringstogter på Danmarks sydkyster. 

Dag 4
Efter morgenmaden kører vi mod Danmark. 
Undervejs gør vi stop ved den gamle hanse-

stad Wismar. Her vil vi på en byrundtur opleve 
et genopbygget Wismar, hvor det er byens 
middelalderlige gadestruktur med Nordtysk-
lands største og smukkeste markedsplads på 
10.000 m2 og de mægtige katedraler, der gør 
byen til noget helt specielt. 
Herfra fortsætter vores hjemtur og med pas-
sende pauser undervejs, ankommer vi til Dan-
mark først på aftenen. 

4 dages busrejse
Afrejse 27. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 3.395    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 480
Buspladsreservation   .. .. .. .. ..  Kr. 50
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

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

opsamling – se www.gibatravel.dk
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Rügen - Tysklands smukkeste ø



 P
å den franske nordkyst finder vi 
Normandiet og området kende-
tegnes ved en utrolig smuk na-

tur med mange idylliske byer og en 
lang spændende historie. Historisk og 
kulturelt er Normandiet knyttet til Nor-
den, og den nyere europæiske historie 
blev påvirket ved de allieredes invasi-
ons den 6. juni 1944. Vi besøger også 
kanaløen Jersey, den charmerende og 
frodige ø beliggende i St. Malo Bug-
ten, som betegnes som Dronningen af 
kanaløerne

Dag 1
Efter endt opsamling kører vi med passende 
pauser til vores overnatningshotel i Tyskland. 

Dag 2
Efter morgenmaden kører vi ind i Frankrig 
til den tidligere fiskerby Etretat. Malere som 
Claude Monet og Eugène Boudin fandt stor 
inspiration i farverne og de mange smukke 
naturmotiver i byen. I Normandiet ser vi 
talrige æbletræer, og vi besøger et 
af destillerierne inden turen går 
videre til vores hotel i Trouville. 

Dag 3
Vi starter dagen med at stifte 
bekendtskab med nogle af om-
rådets produkter. Vi kører ad den 
normanniske osterute og besøger 
et osteri, inden vi fortsætter til Bayeux. 
Her besøger vi museet »Tapisserie de Ba-
yeux« med det berømte Bayeuxtapet. Moti-
vet er Vilhelm Erobrerens felttog mod England 
i 1066 og vi får hele historien, broderet med 
uldtråde i seks forskellige farver. Vi indkvarte-
res på et hotel i Bayeux.

Dag 4
Dagen i dag er viet til D-dag - de allieredes in-
vasion på strandene i Normandiet i juni 1944. 
Vi skal se de berømte steder på invasionskys-
ten og starter turen med at køre til havnebyen 
Arromanches. Her kan man se resterne af den 
havn, som de allierede lod opføre for at føre 
forsyninger i land. Herfra går turen videre 
langs de kendte strande som Omaha og Utah 
med besøg på den amerikanske kirkegård. Fra 
Point du Hoc har man en flot udsigt til inva-
sionsstrandende. Der vil også blive en pause 
ved mindesmærket for de danske sømænd, 
der deltog i invasionen, og i St. Mère- Eglise. 

Dag 5
Efter morgenmaden forlader vi Bayeux og 
fortsætter mod St. Malo. Undervejs lægger vi 
vejen forbi Frankrigs største turistmål, Mont 
Saint Michel. Denne kegleformede klippeø 

ligger i vadehavet på grænsen mellem Nor-
mandiet og Bretagne. Det hurtigt skiftende 
tidevand ved Mont Saint Michel er et impone-
rende skue, som retfærdiggør de mange be-
søgende på stedet. Herefter fortsætter vi vi-

dere mod hotellet i udkanten af St. Malo 
øst, hvor aftensmaden venter os.

Dag 6
Efter en tidlig morgenmad på 
hotellet kører vi til havnen, hvor-
fra vi skal sejle til Jersey. Over-

farten tager ca. 1,5 time, og ved 
ankomsten til Jersey sætter vi uret 

en time tilbage. På Jersey skal vi på 
en spændende tur med lokal bus, hvor 

vi skal opleve nogle af øens største attraktio-
ner. Øen er på størrelse med Samsø og byder 
på masser af historie. Efter rundturen spiser 
vi fælles frokost. Herefter vil der være tid på 
egen hånd, inden vi sejler tilbage til fastlandet. 

Dag 7
Midt på formiddagen forlader vi hotellet og 
kører videre til Rouen, hvor vi overnatter. Vi 
ser pladsen, hvor den franske heltinde Jeanne 
d´Arc blev brændt på bålet. 

Dag 8
Vi forlader hotellet i Frankrig og sætter kursen 
nordpå. Efter stop i katedralbyen Amiens, an-
kommer vi til vores hotel i Tyskland sidst på 
dagen. 

Dag 9
Ankomst til Danmark hen under aftenen.

Normandiet – Jersey
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9 dages busrejse
Afrejse 27. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.695
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.650
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Buskørsel
●  2 x overnatning i Tyskland
●  6 x overnatning i Frankrig
●  8 x morgenbuffet
●  1 x frokost
●  5 x middag (minus dag 3 og 6) 
●  1 x Calvadosbesøg
●  1 x entré Bayeux tapetet
● Tur til invationskysten
●  Båd St. Malo – Jersey t/r
●  Dansk rejseleder

opsamling – se www.gibatravel.dk



 S 
ydengland er for de fleste dan-
skere et rejsemål, som er meget 
spændende og interessant at op-

leve og på denne rejse møder vi det 
ægte charmerende, frodige og histo-
riske Sydengland. Et landskab præget 
af grønne bakke, meget smukke land-
skaber og akkurat så billedskønt, som 
i de engelske tv-serier. Undervejs 
besøger vi Salisbury, der 
huser byens berømte og 
imponerende katedral 
(bl.a. kendt fra Jordens 
Søjler) samt det gåde-
fulde Stonehenge. 

Dag 1
Efter opsamling kører bussen 
ned gennem Jylland til vores 
overnatningshotel i Holland. 

Dag 2
Vi krydser Kanalen fra Calais til Dover, hvor vi 
går i land. Inden vi fortsætter rejsen ser vi de 
berømte hvide klipper ved Dover. På vej til 
vores hotel i Brighton gør vi stop i Hastings, 
hvor vi ser klostret nær Battle. Det var her 
William Erobreren sejrede i slaget i 1066. An-
komst til vores hotel i Brighton sidst på efter-
middagen.

Dag 3
Vi starter dagen med at se på den spændende 
by Brighton. Efter vores besøg i det kongelige 
sommerslot, kører vi til Portsmouth, som er 
den næststørste by i Hampshire på Englands 
sydkyst og er kendt for at være den eneste 
britiske by på en ø, idet den ligger på Portsea 
Island. Ankomst til hotellet sidst på eftermid-
dagen. 

Dag 4
Dagens udflugt går til øen Isle of Wight, Eng-
lands sydligste punkt. Her findes et mildere 
klima end på fastlandet. Det har betydet, at 
øen tidligt blev et yndet ferieområde for den 
britiske adel og de kongelige. Vi besøger øens 
største by Newport og ikke mindst Ryde, som 
rummer masser af victorianske bygninger. Vi 
kommer forbi Dronningens sommerpalads 
Osborne House. 

Dag 5
Efter morgenmaden kører vi 

til den charmerende by Sa-
lisbury, hvor vi ser byens 
imponerende katedral. 
Pilgrimme har valfartet til 
katedralen i over 750 år og 

nu er katedralen især blevet 
kendt via Ken Follets bog: 

»Jordens søjler«. I katedralen 
befinder sig ét af de originale 

Magna Carta dokumenter sig. Doku-
menterne dateres tilbage til 1215 og spiller en 
vigtig rolle i Englands lange proces frem mod 
forfatningsret.
Vi slutter eftermiddagen med at besøge Sto-
nehenge, Englands måske mest ikoniske og 
magiske attraktion. Det siges at stenene - 
nogle hentet helt i Wales 250 km herfra - er 
blevet rejst for omtrent 4.000 år siden. 

Dag 6
Dagens udflugt fører os til byen Winchester. 
Her ligger en af Englands største og ældste 
domkirker. Byen var i en periode Knud den 
Stores hovedstad og ifølge historien er Knud 
begravet i kirken. Om eftermiddagen besøger 
vi den bedst bevarede borg i England, Arundel 
Castle, som har været i det samme slægtseje 
siden det 11.årh. Arundel Castle er en fanta-
stisk oplevelse. Vi tilbringer den sidste nat i 
Brighton.

Dag 7
Vi forlader vores hotel efter morgenmaden og 
kører til Folkestone. Her kører bussen på to-
get, som i løbet af 40 min. bringer os tilbage 
til Frankrig. Vi kører gennem Frankrig og til-
bringer rejsen sidste nat på hotel i Holland

Dag 8
Vi ankommer til Danmark først på aftenen.

8 dages busrejse
Afrejse 5. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.595    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.545
Buspladsreservation   .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Kørsel i bus
●  7 x overnatning med morgenmad
●  6 x middag/buffet
●  Togtunnel Folkestone
●  Sejltur Dunkerque
●  Udflugter iflg. program
●  Udvalgte entreer
●  Dansk rejseleder

enTreer inKL.

●  Battle Kloster
●  Arundel Castle
●  Salisbury Cathedral
●  Stonehenge

opsamling – se www.gibatravel.dk
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 P
å denne rejse skal vi opleve 
Budapest en af de smukkeste 
byer i verden. Byen er adskilt af 

Donaufloden, i Buda og Pest.
I Buda finder vi den gamle bydel, som 
absolut er et »must«, når man er i 
Ungarn. Kongeslottet, Matthiaskirken 
samt forskellige museer som Natio-
nalgalleriet finder vi netop på denne 
side. På Pest-siden ligger det dyna-
miske centrum med teatre, cafeer og 
smarte modebutikker. 

Under vores ophold i en af Europas 
mest populære storbyer skal vi på by-
rundtur på begge sider af floden samt 
opleve en rigtig folkloreaften med le-
vende sigøjnermusik og folkedans. Vi 
tager også en tur på den ungarske 
prærie, Pusztaen, hvor vi skal se de 
ungarske csikos (cowboys) vise deres 
ridekunst. 

Dag 1
Ankomst til Budapest lufthavn omkring fro-
kost. En bus venter, og vi kører direkte til vo-
res hotel, hvor vi indkvarteres. Der bliver tid 
til afslapning, inden vi skal til en folkloreaf-
ten med levende sigøjnermusik og folkedans 
samt middag. 

Dag 2
Vi starter dagen med at køre til Gellért-højen, 
hvorfra vi nyder udsigten udover Budapest. 
Undervejs spiser vi fælles frokost på en ele-
gant restaurant, hvor vi vil stifte bekendtskab 
med det ungarske køkken. 
Efter frokost fortsætter vi med næste del af 
vores byrundtur. Vi skal se Buda-siden med 
kongepaladset og Matthiaskirken, inden vi 
besøger det ungarske vinhus i slotsområdet. 
Her får vi en rundvisning og smager på de 
fremragende ungarske vine.  

Dag 3
Dagens udflugt går til Pusztaen, også kaldet 
for den ungarske prærie. Vi får serveret en 
dejlig frokost og vi oplever det imponerende 
hesteshow med lokale csikos, inden vi kører 
tilbage til Budapest. 

Dag 4
Dagen er til oplevelser på egen hånd.  
Sidst på eftermiddagen mødes vi for at køre 
ned til Donaufloden, der adskiller Buda fra 
Pest. Her skal vi på en flot sejltur på Donau og 
samtidig nyde en dejlig middag om bord. 

Dag 5
Efter morgenmaden er der stadig tid på egen 
hånd, inden vi forlader Budapest. Vi kører til 
lufthavnen midt på eftermiddagen og lander i 
Kastrup med kufferten fuld af minder.

Budapest - Donaus perle
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5 dages flyrejse
Afrejse 7. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 5.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.095
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Fly København–Budapest t/r
●  Transfers + bus på dagsudflugten
●  4 x overnatning med morgenmad
●  1 x middag med folkloreaften
●  1 x sejltur på Donau og middag
●  1 x frokost på Pusztaen
●  1 x frokost
●  1 x vinsmagning 
●  1 x byrundtur
●  Alle udflugter i henh. til program
●  Dansk rejseleder

 E 
  n rejse til Rom er også en rejse 
tilbage i historien. Uanset hvor 
man færdes, støder man på im-

ponerende vidnesbyrd fra byens mere 
end 2.500 år gamle historie.
Under vores ophold i den antik-
ke by ser vi Colosseum, Den 
spanske Trappe, Trevi-fon-
tænen, Forum Romanum 
og naturligvis Vatikanet. Vi 
kommer også på en spæn-
dende og anderledes tur, 
hvor vi følger de spor, som suc-
cesforfatteren Dan Brown har brugt 
i sin roman »Engle og Dæmoner«. 

Dag 1
Ankomst til Roms lufthavn Fiumicino omkring 
frokost og herfra direkte til området omkring 
Cerveteri. Vi besøger en lokal vingård, ser 
nærmere på den traditionelle vinproduktion 
og bliver budt på en forfriskende vinsmagning 
med tilhørende let frokost bestående af lo-
kale specialiteter. Herefter kører vi ind til Rom, 
hvor vi slutter ved vores centralt beliggende 
hotel og bliver indkvarteret. Resten af dagen 
er til oplevelser på egen hånd. Vi slutter da-
gen med fælles middag. 

Dag 2
Vi bruger dagen på at besøge Roms mest 
spektakulære seværdigheder med særligt 
fokus på de imposante rester af det antikke 
romerske imperium. Vi ser Colosseum, Forum 
Romanum og Capitolhøjen. Herfra tager vi vi-
dere til Trevi-fontænen og afslutter dagens tur 
ved Pantheon. Resten af dagen er til oplevel-
ser på egen hånd.

Dag 3
Formiddagen bruger vi på en udflugt, 

hvor vi følger sporene fra Dan 
Browns bestseller »Engle og Dæ-
moner«. 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, Springvan-

det »De fire Floder« på Piazza Navona 
og selvfølgelig Castel Sant‘ Angelo og Pe-

terspladsen. Resten af dagen er til oplevelser 
på egen hånd.

Dag 4
Formiddagen er til oplevelser på egen hånd. 
Midt på eftermiddagen mødes vi og tager til 
Trastevere, Roms kunstnerkvarter, som sum-
mer af liv. Vi spiser en god, traditionel romersk 
middag på en af de hyggelige restauranter i 
kvarteret. 
Efter middagen kører vi en herlig tur rundt 
i Rom, hvor vi kan beundre byen i nattens 
skær, naturligvis med et stop på en af byens 
høje, hvorfra vi kan nyde den oplyste by i 

panorama-udsigt. Sent på aftenen vender vi 
tilbage til hotellet. 

Dag 5
Efter morgenmaden forlader vi hotellet og 
kører uden for Roms historiske centrum forbi 
de syv høje for at komme til Castelli Romani 
og videre til Nemi søen, hvor vi skal nyde en 
klassisk frokost hos forfatteren Ulla Kamp-
mann. Godt mætte kører vi mod lufthavnen 
Fiumicino, hvorfra vi flyver sidst på eftermid-
dagen.

Storbyferie i Rom 

5 dages flyrejse
Afrejse 15. maj og 23. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.995    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.120
Tillæg for  entré til vatikanet ..  Kr. 130
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris
Tillæg for turistskat på hotellet 

(beregn 4€ pr. dag pr. person)
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 (dag 1)
●  Vinbesøg inkl. vinsmagning + snacks
●  Udflugt til Castelli Romani inkl. frokost
●  På tur med »Engle og dæmoner« 
●  Aftentur i bus inkl. spisning
●  Alle udflugter i henhold til program 
●  Dansk rejseleder
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 P
å denne rejse skal vi opleve 
Budapest en af de smukkeste 
byer i verden. Byen er adskilt af 

Donaufloden, i Buda og Pest.
I Buda finder vi den gamle bydel, som 
absolut er et »must«, når man er i 
Ungarn. Kongeslottet, Matthiaskirken 
samt forskellige museer som Natio-
nalgalleriet finder vi netop på denne 
side. På Pest-siden ligger det dyna-
miske centrum med teatre, cafeer og 
smarte modebutikker. 

Under vores ophold i en af Europas 
mest populære storbyer skal vi på by-
rundtur på begge sider af floden samt 
opleve en rigtig folkloreaften med le-
vende sigøjnermusik og folkedans. Vi 
tager også en tur på den ungarske 
prærie, Pusztaen, hvor vi skal se de 
ungarske csikos (cowboys) vise deres 
ridekunst. 

Dag 1
Ankomst til Budapest lufthavn omkring fro-
kost. En bus venter, og vi kører direkte til vo-
res hotel, hvor vi indkvarteres. Der bliver tid 
til afslapning, inden vi skal til en folkloreaf-
ten med levende sigøjnermusik og folkedans 
samt middag. 

Dag 2
Vi starter dagen med at køre til Gellért-højen, 
hvorfra vi nyder udsigten udover Budapest. 
Undervejs spiser vi fælles frokost på en ele-
gant restaurant, hvor vi vil stifte bekendtskab 
med det ungarske køkken. 
Efter frokost fortsætter vi med næste del af 
vores byrundtur. Vi skal se Buda-siden med 
kongepaladset og Matthiaskirken, inden vi 
besøger det ungarske vinhus i slotsområdet. 
Her får vi en rundvisning og smager på de 
fremragende ungarske vine.  

Dag 3
Dagens udflugt går til Pusztaen, også kaldet 
for den ungarske prærie. Vi får serveret en 
dejlig frokost og vi oplever det imponerende 
hesteshow med lokale csikos, inden vi kører 
tilbage til Budapest. 

Dag 4
Dagen er til oplevelser på egen hånd.  
Sidst på eftermiddagen mødes vi for at køre 
ned til Donaufloden, der adskiller Buda fra 
Pest. Her skal vi på en flot sejltur på Donau og 
samtidig nyde en dejlig middag om bord. 

Dag 5
Efter morgenmaden er der stadig tid på egen 
hånd, inden vi forlader Budapest. Vi kører til 
lufthavnen midt på eftermiddagen og lander i 
Kastrup med kufferten fuld af minder.

Budapest - Donaus perle
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5 dages flyrejse
Afrejse 7. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 5.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.095
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Fly København–Budapest t/r
●  Transfers + bus på dagsudflugten
●  4 x overnatning med morgenmad
●  1 x middag med folkloreaften
●  1 x sejltur på Donau og middag
●  1 x frokost på Pusztaen
●  1 x frokost
●  1 x vinsmagning 
●  1 x byrundtur
●  Alle udflugter i henh. til program
●  Dansk rejseleder

 E 
  n rejse til Rom er også en rejse 
tilbage i historien. Uanset hvor 
man færdes, støder man på im-

ponerende vidnesbyrd fra byens mere 
end 2.500 år gamle historie.
Under vores ophold i den antik-
ke by ser vi Colosseum, Den 
spanske Trappe, Trevi-fon-
tænen, Forum Romanum 
og naturligvis Vatikanet. Vi 
kommer også på en spæn-
dende og anderledes tur, 
hvor vi følger de spor, som suc-
cesforfatteren Dan Brown har brugt 
i sin roman »Engle og Dæmoner«. 

Dag 1
Ankomst til Roms lufthavn Fiumicino omkring 
frokost og herfra direkte til området omkring 
Cerveteri. Vi besøger en lokal vingård, ser 
nærmere på den traditionelle vinproduktion 
og bliver budt på en forfriskende vinsmagning 
med tilhørende let frokost bestående af lo-
kale specialiteter. Herefter kører vi ind til Rom, 
hvor vi slutter ved vores centralt beliggende 
hotel og bliver indkvarteret. Resten af dagen 
er til oplevelser på egen hånd. Vi slutter da-
gen med fælles middag. 

Dag 2
Vi bruger dagen på at besøge Roms mest 
spektakulære seværdigheder med særligt 
fokus på de imposante rester af det antikke 
romerske imperium. Vi ser Colosseum, Forum 
Romanum og Capitolhøjen. Herfra tager vi vi-
dere til Trevi-fontænen og afslutter dagens tur 
ved Pantheon. Resten af dagen er til oplevel-
ser på egen hånd.

Dag 3
Formiddagen bruger vi på en udflugt, 

hvor vi følger sporene fra Dan 
Browns bestseller »Engle og Dæ-
moner«. 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, Springvan-

det »De fire Floder« på Piazza Navona 
og selvfølgelig Castel Sant‘ Angelo og Pe-

terspladsen. Resten af dagen er til oplevelser 
på egen hånd.

Dag 4
Formiddagen er til oplevelser på egen hånd. 
Midt på eftermiddagen mødes vi og tager til 
Trastevere, Roms kunstnerkvarter, som sum-
mer af liv. Vi spiser en god, traditionel romersk 
middag på en af de hyggelige restauranter i 
kvarteret. 
Efter middagen kører vi en herlig tur rundt 
i Rom, hvor vi kan beundre byen i nattens 
skær, naturligvis med et stop på en af byens 
høje, hvorfra vi kan nyde den oplyste by i 

panorama-udsigt. Sent på aftenen vender vi 
tilbage til hotellet. 

Dag 5
Efter morgenmaden forlader vi hotellet og 
kører uden for Roms historiske centrum forbi 
de syv høje for at komme til Castelli Romani 
og videre til Nemi søen, hvor vi skal nyde en 
klassisk frokost hos forfatteren Ulla Kamp-
mann. Godt mætte kører vi mod lufthavnen 
Fiumicino, hvorfra vi flyver sidst på eftermid-
dagen.

Storbyferie i Rom 

5 dages flyrejse
Afrejse 15. maj og 23. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.995    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.120
Tillæg for  entré til vatikanet ..  Kr. 130
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris
Tillæg for turistskat på hotellet 

(beregn 4€ pr. dag pr. person)
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 (dag 1)
●  Vinbesøg inkl. vinsmagning + snacks
●  Udflugt til Castelli Romani inkl. frokost
●  På tur med »Engle og dæmoner« 
●  Aftentur i bus inkl. spisning
●  Alle udflugter i henhold til program 
●  Dansk rejseleder
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 B
arcelona er mere catalansk end 
 spansk. Ikke mindst det berømte 
 bysbarn, arkitekten Antoni Gau-

di, har givet Barcelona et særpræg, 
som adskiller den fra andre spanske 
storbyer.
Barcelona er en af de mest inspire-
rende storbyer i hele Europa. Vi ser 

bl.a. Gaudis smukke huse, Triumfbuen, 
OL-byen og La Sagrada Familia, Gaudis 
mesterværk, Barcelonas mest kendte 
vartegn, også kaldet »den ufuldend-
te kirke« og som man håber 
på bliver færdig i 2026 på 
Gaudis 100 års dødsdag. 
Vi kører også udenfor 
byen og rundt i Catalo-
nien, hvor vi bl.a. skal 
spise frokost på den 
restaurant, hvor Salva-
dor Dali i sin tid var stam-
gæst.

Dag 1
Der er afgang med fly fra Billund/Kastrup 
direkte til Barcelona. Ved ankomsten til luft-
havnen i Barcelona venter en bus på at køre 
os til vores centralt beliggende hotel, tæt på 
Ramblaen. Indtjekning og overnatning. 

Dag 2
Vi bruger formiddagen på en guidet tur med 
bus rundt i Barcelona, hvor vi får fornem-
melsen af arkitekten Antoni Gaudis enorme 
betydning for byen. Vi kommer forbi Park 
Güell, den mest forunderlige park, som Gaudi 
skabte i begyndelsen af 1900-tallet, og ikke 
mindst Barcelonas vartegn, katedralen La Sa-
grada Familia, »Den ufuldendte Kirke«, tegnet 
af Gaudi og påbegyndt i 1882, men stadig 
ikke fuldført.  

Desuden ser vi det elegante shoppingstrøg, 
Passeig de Gracia, som også kan fremvise to 
huse tegnet af Gaudi. Resten af dagen til op-
levelser og derefter fælles middag. 

Dag 3
Dagens udflugt går til den sur-

realistiske kunstner Salvador 
Dalis hjemby, Figuères. Her 
besøger vi Dali-museet, som 
er et af verdens mest spæn-
dende museer. Vi spiser 
frokost på den traditionsrige 

restaurant, hvor Dali i sin tid 
var stamgæst. Herfra går turen 

tilbage til Barcelona ad små veje, så 
vi får lejlighed til at nyde landskabet. 

Dag 4
Dagen er til oplevelser på egen hånd og der 
er mulighed for en tur på byens berømte gå-
gade, Rambla‘en, som for mange er selve ind-
begrebet af Barcelona. Rambla‘en er egent-
lig blot spansk for »gågade« – og der findes 
mange rambla‘er rundt om i Spanien, men 
gågaden i Barcelona er så enestående, at den 
slet og ret kaldes »Rambla‘en«. 
Godt mætte af dagens oplevelser foreslår vi  
en middag på en af byens mange tapas-barer. 

Dag 5
Efter en oplevelsesrig tur i storbyen Barcelona 
kører vi fra hotellet til lufthavnen først på for-
middagen, hvorfra flyet letter kl. 15.35 mod 
Billund. 

Barcelona – kulturbyen med Gaudi og Dali
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5 dages flyrejse
Afrejse 29. maj og 25. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.595
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.600
Tillæg for sagrada Familia . .. ..  Kr. 130
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Fly Billund / Kastrup – Barcelona t/r
●  Transfers + bus under udflugter
●  4 x overnatning med morgenmad
●  1 x middag (dag 2)
●  1 x frokost inkl. drikkevarer
●  1 x byrundtur i bus - 4 timer
●  1 x entré Park Güell
●  1 x entre til Salvador Dali museet
●  Dansk rejseleder



 P 
 aris er uden sammenligning den 
hovedstad i Europa, som tiltræk-
ker flest turister. Og ikke uden 

grund! Byen har alt, hvad hjertet be-
gærer, hvad enten man interesseret 
sig for billedkunst, madkunst, 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 kul-
tur. 

Dag 1
Med ankomst til Paris om-
kring frokost starter vores 
byrundtur i Paris. Undervejs 
ser eller genser vi seværdig-
hederne, der er indbegrebet 
af den franskes hovedstad: Notre 
Dame, Eiffeltårnet, Triumfbuen og 
Pompidoucentret. Vi oplever den fantastiske 
glaspyramide i Louv res gård, der er en over-
bygning på tre underjordiske etager fyldt med 
kunst. 
Byrundturen ender ved vores hyggelige hotel 
i 10. arrondissement tæt ved Canal St. Mar-
tin, hvor vi indkvarteres. Fælles middag på en 
nærliggende restaurant. 

Dag 2
I dag tager vi på tur med metro til et ander-

ledes Paris. Vi starter med at besøge byens 
gamle opera »Opera Garnier«, hvor vi bl.a. ser 
de forgyldte saloner og det storslåede trap-
peparti. Turen går videre til parfumemuseet 
Fragonard, hvor vi får et indblik i hele Frago-
nards historie, og besøget slutter i deres bu-
tik, hvor der er et bredt udvalg af deres egen 
parfume. Resten af dagen er til oplevelser på 
egen hånd. 

Dag 3
Efter morgenmaden går turen til byde-

len Montparnasse, hvor vi finder 
et ægte og uforfalsket stykke 

af Paris – et yndet tilholds-
sted for avantgardekunstne-
re i 1930‘erne, bl.a. Picasso 
og Hemingway. Vi tager til 
Tour Montparnasse, tårnet 
der med sine 59 etager er 

209 meter højt og dermed 
giver en fantastisk udsigt over 

byen. 

Dag 4
Formiddagen bruges til oplevelser på egen 
hånd. Men der er også mulighed for at tage 
med rejselederen til kvarteret Montmartre, 
hvor mange kendte kunstnere har boet og 
udstillet deres værker i denne livlige og far-
verige pariser-bydel.
Der bliver naturligvis mulighed for at opleve 
Paris fra vandsiden, når vi tager på en idyllisk 
sejltur på Seinen og vi slutter dagen med en 
middag tæt ved Seinen. 

Dag 5
Paris byder på et utal af muligheder som for 
eksempel shopping i stormagasinerne, en 
slentretur langs Seinen og gennem Paris‘ ha-
ver, museumsbesøg, en tur i Eiffeltårnet eller 
til Napoleons grav i Invalidekirken. Det bliver 
mulighed for oplevelser på egen hånd inden 
afgang til Lufthavnen.

Paris – Byernes by

5 dages flyrejse
Afrejse 10. maj og 27. november

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 5.795    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 850
Tillæg for sejltur + middag  .. ..  Kr. 345
Tillæg for tur til montparnasse  Kr. 95
Tillæg for opera+Fragonard .. ..  Kr. 95
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Fly Kastrup–Paris t/r 
●  Bus til transfer
●  4 x overnatning med morgenmad
●  Byrundtur med bus 
●  1 x middag
●  1 x tur til Montmartre 
●  Dansk rejseleder
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 I
  det sydlige Frankrig – ikke langt 
 fra den spanske grænse, nærmere 
 betegnet Languedoc-Rousillon til-

byder vi denne vinrejse til en region 
med stolte traditioner og en dramatisk 
historie. Egnen vest for Rhônefloden 
betegnes som et af Frankrigs største 
vin områder og her fremstilles mere 
end 1/3 af landets vinproduktion. Om-
rådet har oplevet store forandringer 
inden for de sidste par år, kvaliteten 
er stigende, og flere og flere seriøse 
producenter satser nu på kvalitetsdru-
er og bedre produktionsmetoder.

Dag 1
Afgang om morgenen fra Kastrup, hvorfra vi 
flyver med Norwegian. Få timer senere an-
kommer vi til Montpellier, og derfra videre 
med bus til vores hotel, der ligger tæt ved 
centrum i byen Carcassonne. Undervejs besø-
ger vi en lokal vinbonde, hvor vi smager den 
søde muscatvin, inden vi ankommer til 
vores hotel midt på eftermidda-
gen. Fælles middag.

Dag 2
Dagen går med at bese »La 
Cité«, den største og smuk-
keste af de berømte, befæ-
stede katharborge fra Mid-
delalderen, som egnen er så rig 
på. Vi tager den lille lokale bus til 
la Cité, hvor vi får en rundtur i borgen, 
der med sine to fæstningsmure og de 52 tår-
ne har en spændende historie at fortælle.
Resten af dagen er til fri disposition, hvor der 
er mulighed for at vandre rundt i den befæ-
stede by med de smalle gader. Opleve de 
små charmerende pladser fyldt med atmo-
sfære, og den smukke udsigt over den nedre 
by og hele Aude-dalen.

Dag 2 
Efter morgenmaden kører vi til Corbiéres-om-
rådet, hvor vi besøger en lokal vinbonde. Her 
får vi en rundvisning på vingården og smager 
på flere af de gode lokale vine akkompagne-
ret af egnens delikatesser. 
Turen fortsætter til Villerouge-Termènes, en af 
de mange katharborge, og vi ser borgen, in-
den vi sætter os til bords for at spise en mid-
delaldermiddag på borgen. Midt på eftermid-

dagen er vi tilbage på vores hotel – resten af 
dagen til oplevelser på egen hånd. 

Dag 3
Vi oplever egnen syd for Carcassonne og kø-
rer gennem vindistriktet Les Corbières til Li-
moux.  Den mousserende vin, La Blanquette 

de Limoux, har gennem de sidste fem 
århundreder været vinbøndernes 

stolthed, og byen har mere end 
30 vinkældre. Vi besøger na-
turligvis én af disse kældre og 
smager på varerne.
Efter frokost fortsætter vi 
sydover ad små veje, der snor 

sig langs klipper og vinmarker. 
Vi når frem til den ret uanselige 

landsby Rennes-le-Château ved 
Pyrenæernes fod, som gennem mere 

end tredive år er blevet en af Frankrigs mest 
søgte seværdigheder. 

Dag 4
Efter en fredelig formiddag kører vi en tur i 
vinområdet Minervois, og vi besøger en lokal 
vingård, som ligger syd for Montagne Noir. 
Senere besøger vi et olivenkooperativ, der 
dyrker den berømte grønne oliven »Lucques«, 
som egnen er kendt for. Dagen i Minervois 
slutter ved den spændende middelalder-
landsby Minerve, hvor vi spiser middag på 
den lokale restaurant. 
 
Dag 5
Efter en oplevelsesrig rejse, begynder vores 
hjemtur. Vi forlader hotellet efter morgen-
maden og kører til Lufthavnen i Montpellier, 
hvorfra vores fly letter mod København. 

Vinrejse til Sydfrankrig
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5 dages flyrejse
Afrejse 18. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.895
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 775
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Fly København–Montpellier t/r
●  Lufthavnsskatter
●  Transfers
●  4 x overnatning m/morgenmad
●  2 x middag
●  2 x frokost 
●  1 x rundtur i La Cité
●  4 x vinsmagning
●  1 x olivenbesøg
●  Lokale turistskatter
●  Dansk rejseleder



 G 
astronomi og ædle vine er gen- 
 nemgående temaer på denne  
 rejse gennem nogle af Frankrigs  

  mest berømte vindistrikter fra Al-
sace til Bourgogne og Chablis.
De krydrede Alsace-vine, de ædle og 
vigtige Bourgogner, den friske Beaujo-
lais og den lette Champagne. Blot 
navnene på disse berømte 
dråber kan få enhver vi-
nelsker til at slikke sig 
om munden. Rejsen 
fører os gennem di-
strikterne Champagne, 
Bourgogne, Mâcon, 
Beaujolais og Alsace, 
og naturligvis bliver de 
ædle dråber akkompagne-
ret af gode måltider tilberedt af 
førsteklasses råvarer.  

Dag 1

Efter endt opsamling går turen over grænsen, 
ned gennem Tyskland til vores overnatnings-
hotel i Midttyskland. Aftensmad på hotellet.

Dag 2
Turen fortsætter ned gennem Tyskland, og vi 
ankommer til Champagnes hovedstad Reims 
først på eftermiddagen. Reims er kendt som 
champagnens hovedby, så inden vi kører til 
vores hotel, besøger vi et af byens mange 
champagnehuse, hvor vi hører om historien og 
smager på den dejlige, boblende champagne. 

Herefter begiver vi os til vores centralt belig-
gende hotel, og der er fælles middag på en 
nærliggende restaurant.  

Dag 3
Efter morgenmaden forlader vi Reims og kører 
sydpå, hvor vi besøger et af vindistrikterne. Vi 
skal til vinsmagning i Chablis, der især er kendt 

for de fremragende hvidvine. Efter fælles 
frokost fortsætter vi mod Mâcon, 

hvor vi bliver indkvarteret på 
et centralt beliggende hotel.

Dag 4
Det dejlige vinområde 
Beaujolais bliver dagens 
mål. Vi kører gennem vin-
marker og den skønne na-

tur. Dagens første vinsmag-
ning venter i Emeringes, hvor vi 

både smager Beaujolais Village og 
1 af de 12 cru‘er i Beaujolais. 

Herfra fortsætter vores tur i Beaujolais, hvor 
vi besøger en lokal vinbonde, spiser en let 
frokost og smager på herlighederne, inden vi 
kører tilbage til Mâcon. 

Dag 5
Vi forlader Mâcon og fortsætter vores vinrejse 
i Bourgogne, hvor vi ankommer til den hyg-
gelige vinhovedstad Beaune. Her besøger vi 
en vingård lidt uden for byen, og hvis tiden 
tillader det, bliver der mulighed for at besøge 
det berømte gamle Hospice de Beaune, inden 
turen fortsætter.
Vi ankommer til Colmar i Alsace sidst på da-
gen. Efter indkvartering er resten af dagen 
samt middag på egen hånd. 

Dag 6
Efter morgenmaden forlader vi Colmar og kø-
rer ad den berømte vinvej »Route des Vins« 
med de mange farvestrålende vinbyer, der 
ligger tæt, kun adskilt af grønne vinmarker. 
Vi gør dagens første stop i Bergheim og her 
skal vi smage nogle af de fremragende Alsace-
vine, inden vi fortsætter til den charmerende 
by Obernai. Vi fortsætter vores hjemrejse og 
kører til vores overnatningshotel i Midttysk-
land, hvor vi spiser middag på hotellet.  

Dag 7
Vi forlader hotellet efter morgenmaden og 
sætter kurs mod Danmark. Ankomst til Dan-
mark først på aftenen. 

Vinrejse til Champagne, Alsace og Bourgogne 

7 dages busrejse
Afrejse 26. september

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.495    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.450
Buspladsreservation   .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Opsamling med bus
●  Kørsel i moderne bus
●  6 x overnatning med morgenmad
●  4 x middag
●  2 x frokost
●  5 x vinbesøg
●  1 x champagnebesøg
●  Alle udflugter i henh. til program
●  Dansk rejseleder
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 A
t besøge Toscana i det smukke 
 Italien er en unik oplevelse. Her  
 bliver der på forunderlig vis skru-

et ekstra op for alle sanser, og vi ser 
den skønhed, der ligger i naturen, kun-
sten og de livsglade italienere. Temaet 
på denne tur er en herlig blanding af 
gode naturoplevelser, smagning af vin 
og ost, den berømte parmaskinke og 
ikke mindst det grønne guld, basili-
kummen.

Dag 1
Ankomst til Milano omkring frokost. Transfer 
til Parma med ophold undervejs, hvor vi skal 
besøge en typisk skinkeproducent og byens 
mejeri, hvor der laves de lokale oste. Vi sma-
ger på herlighederne. inden vi kører til hotellet 
i Parma. Afslapning og middag på hotellet. 

Dag 2
Efter morgenmaden forlader vi 
Parma og kører sydpå til Mo-
dena. Undervejs besøger vi 
en vinbonde, som fremstiller 
den berømte »Aceto Balsa-
mico« (balsamisk eddike). 
Efter rundvisningen nyder vi 
en lokal frokost, mens vi skåler 
i Lambrusco fra egnen. 
Sidst på eftermiddagen når vi frem 
til den smukke kurby Montecatini Terme. 
Tid til afslapning inden fælles middag på ho-
tellet.

Dag 3
Vi tager toget til Firenze, som er mål for da-
gens udflugt, og centrum for den europæiske 
kultur. Byen er med sine utallige kunstskatte 
en enestående seværdighed. Vi skal opleve 
den helt utroligt flotte Domkirke, Guldbroen 
Ponte Vecchio, Davidfiguren, Medicifamiliens 
pladser samt Neptunbrønden og under en tur 
i byens gader ser vi utallige kunstværker. 
Tilbage til Montecatini Terme sidst på efter-
middagen.

Dag 4:
Efter morgenmaden tager vi til det kendte 
Chianti vindistrikt, hvor vi besøger et char-

merende toskansk vinslot og får et indtryk 
af, hvordan man har levet de sidste mange 
århundreder. Her produceres der rød- og hvid-
vin af høj kvalitet samt den meget kraftige 
lokale dessertvin »Vino Santo«.

Dag 5
Efter morgenmaden tager vi toget mod ky-

sten, hvor vi besøger Pisa. Vi skal en 
tur ind til Miraklernes plads med 

Det skæve Tårn, inden der er fri-
tid og frokost på egen hånd. 
Hen på aftenen tager vi den 
lokale bjergbane op til Mon-
tecatini Alto, som har udsigt 
ud over det toskanske land-

skab. Vi spiser middag på en 
god restaurant på byens lille 

torv, inden vi tager bjergbanen til-
bage til hotellet. 

Dag 6
Morgenmad på hotellet og afgang med bus til 
havnebyen Genova. 
Undervejs besøger vi en lokal olivenbonde, 
som viser os den moderne produktion, inden 
vi fortsætter til Genova. Først på aftenen kø-
rer vi uden for Genova for at se det grønne 
guld: Basilikummen. Traditionen for denne 
lille, grønne plante går flere hundrede år til-
bage og den bliver brugt i adskillige af egnens 
retter samt i den kendte Grønne Pesto. 
Vi spiser middag, og der vil blive mulighed for 
at skåle i en basilikumslikør efter kaffen.

Dag 7
Efter en oplevelsesrig rejse kører vi til Milano, 
hvorfra flyet letter mod Danmark.

Toscana – gastronomisk rundrejse
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7 dages flyrejse
Afrejse 15. maj og 2. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.250
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Fly København–Milano t/r
●  Lufthavnsskatter
●  Transfers + bus under udflugter
●  2 x togture (Firenze og Pisa)
●  6 x overnatning med morgenmad
●  4 x middag
●  2 x frokost
●  Alle udflugter og entreer i henh. til program
●  Lokalguide i Firenze
●  Dansk rejseleder



 P aris er dejlig på alle årstider og 
ikke mindst i efteråret, hvor tea-
ter- og kultursæsonen er på sit 

højeste og pariserne har genfundet 
deres travle hverdag – og deres stam-
café. Vores efterårsrejse til Paris har 
noget for enhver smag. Vi skal se eller 
gense de mange kendte steder under 
en busrundtur i byen, og rejsens høj-
depunkt er en aften i den nye  Bastille 
Opera, hvor vi skal overvære en af 
Puccinis operaer »Tosca«.

Dag 1

Fra Kastrup Lufthavn letter vi først på formid-
dagen og lander i Charles de Gaulle to timer 
senere. Herfra kører vi til vores hotel belig-
gende i et typisk parisisk kvarter i 10. arron-
dissement. Vi tager på en byrundtur i bus, 
hvor vi ser eller genser de seværdigheder, der 
er indbegrebet af Paris: Notre Dame, Eiffeltår-
net, Triumfbuen og Pompidoucentret. Bussen 
kører også til Spreckelsens Triumfbue og den 
nye Opera på Bastillepladsen. Vi oplever den 
fantastiske glaspyramide i Louvres gård, der 
er en overbygning på tre underjordiske etager 
fyldt med kunst. Vi spiser fælles middag på 
en af kvarterets restauranter. 

Dag 2
Dagen er til fri disposition. Her kan man be-
søge nogle af Paris‘ spændende museer el-
ler bruge dagen på mange af de 
forskellige markeder, som byen 
tilbyder. 
Der er også mulighed for at 
besøge det nye kunstmuse-
um, Fondation Louis Vuitton, 
der hæver sig over Boulog-
neskoven som en sky af glas. 
Et besøg på museet bringer 
os på en rejse gennem den 
moderne kunsts historie.

Dag 3
Som et højdepunkt og en festlig oplevelse 
på et spændende ophold i byernes by, skal vi 
opleve Puccinis opera Tosca, hvor handlingen 
foregår i Rom omkring år 1800.
Som optakt til aftenens forestilling mødes 
vi om formiddagen ved byens gamle opera 

»Opera Garnier«, hvor vi bl.a. ser de forgyldte 
saloner og det storslåede trappeparti inden 
den store oplevelse på tilskuerpladserne i Pa-

ris‘ nye »Opera Bastille«. 
Vi spiser en let middag inden af-

tenens forestilling. 

Dag 4
Efter morgenmaden bliver 
der tid til en sidste tur i 
Paris eller en tur på Mont-

martre, inden vi tager afsked 
med Paris. Afgang med bus til 

lufthavnen midt på eftermid-
dagen. 

4 dages flyrejse
Afrejse 7. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 6.695    
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 545
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Fly København - Paris t/r
●  Lufthavnsskatter
●  Transfers
●  3 x overnatning med morgenmad
●  2 x middag
●  1 x besøg i Opera Garnier
●  Operabillet til Operaen (cat .2)
●  Dansk rejseleder
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 A
t besøge Toscana i det smukke 
 Italien er en unik oplevelse. Her  
 bliver der på forunderlig vis skru-

et ekstra op for alle sanser, og vi ser 
den skønhed, der ligger i naturen, kun-
sten og de livsglade italienere. Temaet 
på denne tur er en herlig blanding af 
gode naturoplevelser, smagning af vin 
og ost, den berømte parmaskinke og 
ikke mindst det grønne guld, basili-
kummen.

Dag 1
Ankomst til Milano omkring frokost. Transfer 
til Parma med ophold undervejs, hvor vi skal 
besøge en typisk skinkeproducent og byens 
mejeri, hvor der laves de lokale oste. Vi sma-
ger på herlighederne. inden vi kører til hotellet 
i Parma. Afslapning og middag på hotellet. 

Dag 2
Efter morgenmaden forlader vi 
Parma og kører sydpå til Mo-
dena. Undervejs besøger vi 
en vinbonde, som fremstiller 
den berømte »Aceto Balsa-
mico« (balsamisk eddike). 
Efter rundvisningen nyder vi 
en lokal frokost, mens vi skåler 
i Lambrusco fra egnen. 
Sidst på eftermiddagen når vi frem 
til den smukke kurby Montecatini Terme. 
Tid til afslapning inden fælles middag på ho-
tellet.

Dag 3
Vi tager toget til Firenze, som er mål for da-
gens udflugt, og centrum for den europæiske 
kultur. Byen er med sine utallige kunstskatte 
en enestående seværdighed. Vi skal opleve 
den helt utroligt flotte Domkirke, Guldbroen 
Ponte Vecchio, Davidfiguren, Medicifamiliens 
pladser samt Neptunbrønden og under en tur 
i byens gader ser vi utallige kunstværker. 
Tilbage til Montecatini Terme sidst på efter-
middagen.

Dag 4:
Efter morgenmaden tager vi til det kendte 
Chianti vindistrikt, hvor vi besøger et char-

merende toskansk vinslot og får et indtryk 
af, hvordan man har levet de sidste mange 
århundreder. Her produceres der rød- og hvid-
vin af høj kvalitet samt den meget kraftige 
lokale dessertvin »Vino Santo«.

Dag 5
Efter morgenmaden tager vi toget mod ky-

sten, hvor vi besøger Pisa. Vi skal en 
tur ind til Miraklernes plads med 

Det skæve Tårn, inden der er fri-
tid og frokost på egen hånd. 
Hen på aftenen tager vi den 
lokale bjergbane op til Mon-
tecatini Alto, som har udsigt 
ud over det toskanske land-

skab. Vi spiser middag på en 
god restaurant på byens lille 

torv, inden vi tager bjergbanen til-
bage til hotellet. 

Dag 6
Morgenmad på hotellet og afgang med bus til 
havnebyen Genova. 
Undervejs besøger vi en lokal olivenbonde, 
som viser os den moderne produktion, inden 
vi fortsætter til Genova. Først på aftenen kø-
rer vi uden for Genova for at se det grønne 
guld: Basilikummen. Traditionen for denne 
lille, grønne plante går flere hundrede år til-
bage og den bliver brugt i adskillige af egnens 
retter samt i den kendte Grønne Pesto. 
Vi spiser middag, og der vil blive mulighed for 
at skåle i en basilikumslikør efter kaffen.

Dag 7
Efter en oplevelsesrig rejse kører vi til Milano, 
hvorfra flyet letter mod Danmark.

Toscana – gastronomisk rundrejse
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7 dages flyrejse
Afrejse 15. maj og 2. oktober

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.995
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 1.250
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Fly København–Milano t/r
●  Lufthavnsskatter
●  Transfers + bus under udflugter
●  2 x togture (Firenze og Pisa)
●  6 x overnatning med morgenmad
●  4 x middag
●  2 x frokost
●  Alle udflugter og entreer i henh. til program
●  Lokalguide i Firenze
●  Dansk rejseleder

Opera i Paris



 D
en norditalienske by Verona er 
 centrum for denne operarejse 
 i sensommeren, hvor vi under 

åben himmel i Veronas smukke, an-
tikke teater skal overvære opførelsen 
af Verdis fantastiske opera »Nabucco« 
og Puccinis opera »Tosca«.
I dagtimerne, når solen står højt på 
himlen, tager vi på udflugter til sær-
ligt udvalgte destinationer i det na-
turskønne og frodige Norditalien, der 
rummer et utal af kulturelle perler.

Dag 1
Der er afgang med fly fra Kastrup/Billund 
om morgenen, og vi lander få timer senere 
i Milano. Herfra videre til den smukke by Sir-
mione, der ligger på en smuk landtange, som 
strækker sig ud i søen. Sidst på 
eftermiddagen ankommer vi 
til Verona, hvor vi indkvar-
teres på det firestjernede 
Hotel San Marco. Fælles 
middag.   

Dag 2
Efter morgenmaden mø-
des vi med vores danske lo-
kalguide og tager på en spæn-
dende og anderledes spadseretur 
rundt i hjertet af den gamle romerske by, 
selvfølgelig med besøg på markedspladsen 
Piazza Erbe og Julies romantiske balkon samt 
videre ned til Adigefloden og de mange broer, 
der forbinder Veronas to bydele. 
Byrundturen tager et par timer, og herefter er 
resten af dagen til fri disposition. 
Vi mødes sidst på dagen på hotellet, hvor 
vores operaguide vil fortælle om aftenens 
forestilling. Vi skal opleve en af Verdis gen-
nembrudsoperaer »Nabucco«. Operaen om-
handler jødernes skæbne, hvorledes de af 
kongen af Babylon blev angrebet, overvundet 
og efterfølgende tvunget i eksil. 
Tidlig på aftenen tager vi hotellets shuttlebus 
til arenaen, hvor de slår dørene op kl. 19.30. 
Vi indtager vores medbragte picnic på sten-
bænkene. 
Operaforestillingen begynder kl. 21.00 og 
den gamle romerske arena kan rumme mere 
end 20.000 tilskuere. Vi har unummererede 
pladser i arenaen og vi sidder direkte på de 
antikke stenbænke og uden ryglæn, så det vil 
være en god idé at tage en pude med.

Dag 3
Formiddagen bruges til afslapning eller til at 
kigge nærmere på vores værtsby. Efter frokost 
på egen hånd kører vi ud af byen til vinområ-
det Valpolicella, hvor vi skal på en helt enestå-

ende rejse ind i vinens verden ledsaget af 
vores lokale vinekspert. Her bliver der 

fortalt om den traditionelle måde at 
producere de ædle dråber. 
Vi mødes sidst på dagen på ho-
tellet, hvor vores operaguide vil 
fortælle om aftenens forestil-
ling. Vi skal opleve Puccinis opera 

 »Tosca« fra år 1900, hvor handlin-
gen foregår i Rom omkring år 1800. 

Vi tager til arenaen, hvor dørene bliver 
slået op kl. 19.30, og vi indtager vores plad-

ser på stenbænkene. Efter forestillingen tager 
vi med shuttlebussen retur til hotellet. 

Dag 4
Formiddagen er på egen hånd og om efter-
middagen kører vi syd for Verona ved Min-
ciofloden. Vi skal besøge den unikke park 
Parco Sigurtà, der i 2013 blev kåret som Itali-
ens smukkeste park. Vi tager toget igennem 
haverne, som byder på antikke kapeller, søer 
med åkander og den gamle borg. Vores tur 
fortsætter til en lille by på Mincioflodens bred, 
og vi oplever atmosfæren omkring vandmøl-
lerne og floden, inden vi kører til bakkerne 
uden for byen i det lokale vindistrikt Custoza.
Vi indtager en velfortjent italiensk middag på 
en lokal agritur, hvor produkterne fra egen 
stald, have og kælder bliver serveret uophør-
ligt, inden vi kører tilbage til vores hotel. 

Dag 5
Efter en oplevelsesrig rejse begynder vores 
hjemtur. Vi kører efter morgenmaden til Mi-
lano, hvorfra flyttet letter mod Danmark. 

Opera i Verona – en fantastisk oplevelse
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5 dages flyrejse
Afrejse 8. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 985
Tillæg for nummererede pladser:
poltroncina (klapstole)  .. .. .. ..  Kr. 695
poltrona (plysstole på gulvet)  Kr. 995
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris
Tillæg for turistskat på hotellet:

(beregn 3€ pr. person pr. dag)
AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly Billund / København – Milano t/r
●  Transfers + bus under udflugter
●  4 x overnatning med morgenmad
●  1 x middag med 4-retters menu
●  1 x vinsmagning
●  1 x byrundtur til fods i Verona
●  2 x picnic til forestillingerne
●   2 x unummereret stenbænke til  

forestillingerne. 
●  Dansk rejseleder



 O
plev hovedstæderne Stockholm 
og Helsinki på dette minikryds-
togt. Her får vi skønne storbyop-

levelser med lyse sommernætter og 
solens varme stråler om dagen. 
Rejsen byder på byrundture i Stock-
holm og Helsinki. Resten af tiden bru-
ges om bord på skibet med en 
slentretur på dækket, hvor 
vi nyder udsigten over ha-
vet samt ind- og udsej-
lingen med de smukke 
skærgårde i Sverige.

Dag 1
Der er tidlig afgang med bus og 
vi kører via Helsingør–Helsingborg op 
gennem det smukke Sverige. Med passende 
pauser undervejs forbi Jönköping og langs 
søen Vätteren ankommer vi til udkanten af 
Stockholm. 
Efter indkvartering vil der blive lidt tid til af-
slapning, inden vi spiser fælles middag. 

Dag 2
Vi starter dagen med en rundtur i Stockholm 
inden vi begiver os ned til skibet. På turen ser 
vi bl.a. Sergels Torv, byens vartegn Stadshu-
set samt Kongeslottet. Turen fortsætter forbi 
Ridderholmskirken til Djurgården ved Vasa-
museet. Her finder vi krigsskibet Vasa, der 
kæntrede ved udsejlingen til havet i 1628, 

idet der pludselig kom en stille vind. Skibet 
sank ned på havbunden, og det tog 333 år 
før Vasa igen – næsten intakt – så dagens lys, 
en enestående kunstskat og verdens største 
turistmål. 
Herefter kører vi til Gamla Stan, hvor der 
bliver tid på egen hånd, inden vi samles og 
kører til terminalen. Her går vi ombord på et 

af Østersøens største krydstogtskibe 
med gågade, butikker, cafeer og 

restauranter.
Efter uddeling af kahytter, vil 
der være tid til afslapning in-
den middag. Vi spiser en stor 
aftenbuffet, og der er vin, øl 
og vand ad libitum.

Dag 3
Efter en nats sejlads lægger skibet 

til midt på formiddagen i hjertet af Helsinki, 
Finlands smukke hovedstad med over 450 års 
historie. Vi starter med byrundtur, hvor vi skal 
opleve nogle af de mange seværdigheder, 
der findes i byen, bl.a. den berømte stenkirke 
»Temppeliaukio«, som er en af Finlands mest 
populære attraktioner. Kirken er et af de mest 
respekterede eksempler på moderne arkitek-
tur, og den er hugget ud i naturlige klipper, 
som giver en fantastisk akustik. På rundturen 
ser vi også Det olympiske Stadion, Operahu-
set samt Parlamentet. Der vil blive tid på egen 
hånd til at kigge nærmere på byen. 
Sidst på eftermiddagen forlader vi Helsinki på 
det store skib og sejler igen mod Stockholm. 

Dag 4
Efter stor morgenmadsbuffet vil der være tid 
til at nyde indsejlingen til Stockholm – gen-
nem den stockholmske skærgård, som består 
af ca. 24.000 øer. Vi sejler meget tæt forbi 
mange af øerne. En fantastisk oplevelse!
Ved ankomsten til Stockholm kl. 9.30 begyn-
der vores hjemtur i bus. Med passende pau-
ser undervejs til bl.a. frokost, når vi Danmark 
først på aftenen. 
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5 dages bus/skibsrejse
Afrejse 28. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 3.898
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 625
Tillæg for vasa-museet: .. .. .. ..  Kr. 120
Buspladsreservation  .. .. .. .. ..  Kr. 50
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Kørsel i 4-stjernet bus
●  1 x overnatning i Stockholm
●  1 x halvpension i Stockholm
●  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

opsamling – se www.gibatravel.dk

 D
en norditalienske by Verona er 
 centrum for denne operarejse 
 i sensommeren, hvor vi under 

åben himmel i Veronas smukke, an-
tikke teater skal overvære opførelsen 
af Verdis fantastiske opera »Nabucco« 
og Puccinis opera »Tosca«.
I dagtimerne, når solen står højt på 
himlen, tager vi på udflugter til sær-
ligt udvalgte destinationer i det na-
turskønne og frodige Norditalien, der 
rummer et utal af kulturelle perler.

Dag 1
Der er afgang med fly fra Kastrup/Billund 
om morgenen, og vi lander få timer senere 
i Milano. Herfra videre til den smukke by Sir-
mione, der ligger på en smuk landtange, som 
strækker sig ud i søen. Sidst på 
eftermiddagen ankommer vi 
til Verona, hvor vi indkvar-
teres på det firestjernede 
Hotel San Marco. Fælles 
middag.   

Dag 2
Efter morgenmaden mø-
des vi med vores danske lo-
kalguide og tager på en spæn-
dende og anderledes spadseretur 
rundt i hjertet af den gamle romerske by, 
selvfølgelig med besøg på markedspladsen 
Piazza Erbe og Julies romantiske balkon samt 
videre ned til Adigefloden og de mange broer, 
der forbinder Veronas to bydele. 
Byrundturen tager et par timer, og herefter er 
resten af dagen til fri disposition. 
Vi mødes sidst på dagen på hotellet, hvor 
vores operaguide vil fortælle om aftenens 
forestilling. Vi skal opleve en af Verdis gen-
nembrudsoperaer »Nabucco«. Operaen om-
handler jødernes skæbne, hvorledes de af 
kongen af Babylon blev angrebet, overvundet 
og efterfølgende tvunget i eksil. 
Tidlig på aftenen tager vi hotellets shuttlebus 
til arenaen, hvor de slår dørene op kl. 19.30. 
Vi indtager vores medbragte picnic på sten-
bænkene. 
Operaforestillingen begynder kl. 21.00 og 
den gamle romerske arena kan rumme mere 
end 20.000 tilskuere. Vi har unummererede 
pladser i arenaen og vi sidder direkte på de 
antikke stenbænke og uden ryglæn, så det vil 
være en god idé at tage en pude med.

Dag 3
Formiddagen bruges til afslapning eller til at 
kigge nærmere på vores værtsby. Efter frokost 
på egen hånd kører vi ud af byen til vinområ-
det Valpolicella, hvor vi skal på en helt enestå-

ende rejse ind i vinens verden ledsaget af 
vores lokale vinekspert. Her bliver der 

fortalt om den traditionelle måde at 
producere de ædle dråber. 
Vi mødes sidst på dagen på ho-
tellet, hvor vores operaguide vil 
fortælle om aftenens forestil-
ling. Vi skal opleve Puccinis opera 

 »Tosca« fra år 1900, hvor handlin-
gen foregår i Rom omkring år 1800. 

Vi tager til arenaen, hvor dørene bliver 
slået op kl. 19.30, og vi indtager vores plad-

ser på stenbænkene. Efter forestillingen tager 
vi med shuttlebussen retur til hotellet. 

Dag 4
Formiddagen er på egen hånd og om efter-
middagen kører vi syd for Verona ved Min-
ciofloden. Vi skal besøge den unikke park 
Parco Sigurtà, der i 2013 blev kåret som Itali-
ens smukkeste park. Vi tager toget igennem 
haverne, som byder på antikke kapeller, søer 
med åkander og den gamle borg. Vores tur 
fortsætter til en lille by på Mincioflodens bred, 
og vi oplever atmosfæren omkring vandmøl-
lerne og floden, inden vi kører til bakkerne 
uden for byen i det lokale vindistrikt Custoza.
Vi indtager en velfortjent italiensk middag på 
en lokal agritur, hvor produkterne fra egen 
stald, have og kælder bliver serveret uophør-
ligt, inden vi kører tilbage til vores hotel. 

Dag 5
Efter en oplevelsesrig rejse begynder vores 
hjemtur. Vi kører efter morgenmaden til Mi-
lano, hvorfra flyttet letter mod Danmark. 

Opera i Verona – en fantastisk oplevelse
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5 dages flyrejse
Afrejse 8. august

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 7.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 985
Tillæg for nummererede pladser:
poltroncina (klapstole)  .. .. .. ..  Kr. 695
poltrona (plysstole på gulvet)  Kr. 995
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris
Tillæg for turistskat på hotellet:

(beregn 3€ pr. person pr. dag)
AllE prIsEr Er InKlusIvE moms

Med i Prisen

●  Fly Billund / København – Milano t/r
●  Transfers + bus under udflugter
●  4 x overnatning med morgenmad
●  1 x middag med 4-retters menu
●  1 x vinsmagning
●  1 x byrundtur til fods i Verona
●  2 x picnic til forestillingerne
●   2 x unummereret stenbænke til  

forestillingerne. 
●  Dansk rejseleder

Eventyrligt minikrydstogt – Stockholm–Helsinki



 E
t krydstogt er en perfekt måde at 
se verden på. Med de forskellige 
tilbud hos GIBA Travel venter der 

masser af oplevelser, både på havet 
og i land. En hotelrejse med spænden-
de udflugter undervejs. 
På et krydstogt slipper man for at 
skifte hotel flere gange undervejs og 
har samtidig mulighed for at se de 
mange seværdigheder. Transporttiden 
kan bruges til at slappe af i de dej-
lige omgivelser på skibet og til at nyde 
udsigten. Hotel med havudsigt får en 
helt ny mening på et krydstogt.

Nordkap
På vores spændende krydstogt langs Norges 
kyster bydes der på en storslået og vild natur 
langs vestkysten. Der er garanti for unikke na-
turoplevelser, når krydstogtskibet sætter kur-
sen mod det høje nord. 
Der lægges til i Geiranger ved den berømte 
fjord, også kaldt for »Verdens smukke-
ste fjord« og som er på Unescos 
verdensarvliste. Højdepunktet 
er besøget på Nordkap ved 
Honningsvåg, en af verdens 
nordligste byer. Ved Lofoten 
er der uforglemmelige na-
turoplevelser på program-
met, og byen har en stærk 
tilknytning til vikingetiden.
 
Norges Kyst
Her får du mulighed for at opleve den barske 
natur på cruise langs Norges kyster. Vi læg-
ger til kaj i charmerende gamle havnebyer 
som Ålesund, Geiranger og Bergen. Du ople-
ver Bergen, Norges næststørste by, de gamle 
hanseatiske bygninger ved Bryggen og nyder 
den norske stemning ved fisketorvet.
Et af krydstogtrejsens højdepunkter bliver 
uden tvivl at besøge Nordkap, der i folkemun-
de går som Europas nordligste punkt. Nord-
kap kan besøges fra Honningsvåg, hvor der 
lægges til på sjettedagen. Glæd dig til at stå 
ved den over 300 meter høje klippeskrænt, 
og mærke suset fra vinden og nyde udsigten 
over det barske norske hav.

Nordatlanten
Et oplevelsesrigt krydstogt med mange 

spændende rejsedage i vente. Ski-
bet bringer dig både til Norge, 

Island og flere steder i Storbri-
tannien. På turen oplever vi 
bl.a. Shetlands øernes grønne 
vidder, vi besøger de meste 
charmerende kystbyer og der 

bliver også tid til at udforske 
det smukke skotske højland. På 

Island vil den imponerende, ube-
rørte natur tage dig med storm. 

Krydstogter
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Nordkap – 13 dage 
pris per person fra  .. .. .. .. . kr. 13.495

NordatlaNteN – 15 dage
pris per person fra  .. .. .. .. . kr. 19.895

Norges kyst – 12 dage
pris per person fra  .. .. .. .. . kr. 14.495

Norges kyst – 12 dage med Hurtigruten
pris per person fra  .. .. .. .. . kr. 19.695

se detaljerede programmer 
på www.gibatravel.dk



 P 
å denne dejlige sommertur ople-
ver vi et veltilrettelagt flodkryds-
togt, der sejler os gennem det 

romantiske og charmerende Holland 
samt det spændende og oplevelses-
rige Belgien. Vi sejler med skibet MS 
Monet, og mens vi sidder på soldæk-
ket og nyder landskabet glide forbi, vil 
skibet danne ramme om en uforglem-
melig rejse gennem det charmerende 
hollandske landskab, som gennem-
skæres af kanaler og prydes af kønne, 
gamle boer og idylliske byer. Skibet 
sejler om dagen og alle vores måltider 
serveres om bord. 

Dag 1
Med afgang fra Danmark kører vi ned gennem 
Tyskland og sidst på eftermiddag ankommer 
vi til Amsterdam, hvor vores krydstogtskib 
ligger ved kaj. Vi går om bord på et todæk-
kerskib MS Monet, og efter uddeling af vores 
kahytter, serveres der en overdådig middag 
om bord. 
Skibet ligger til kaj natten over, og efter mid-
dagen vil der være mulighed for at nyde Hol-
lands hovedstad, Amsterdam. 

Dag 2
Efter morgenmaden skal vi se nærmere på 
Amsterdam. På en rundtur med vores guide 
skal vi opleve nogle af byens berømte broer, 
blandt andet den mest berømte, nemlig Ma-

gere Brug, som betyder »den tynde bro«. Det 
er en traditionel hollandsk bro, som forbinder 
de to bredder ved floden Amstel. 
Om aftenen nyder vi middagen om bord. 

Dag 3
Tidlig om morgenen forlader vi Amsterdam 
mod Utrecht og Rotterdam. Vi nyder en fro-
kost om bord og i Utrecht vil bussen vente på 
os og vi kører til Delft. Her besøger vi Delft-
procelænsfabrik, hvor vi får muligheden for 
at beundre det håndmalede Delft-porcelæm. 
Derefter er der lidt tid på egen hånd, inden 
vi kører videre til Haag, den hollandske rege-
rings hovedsæde. 
Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Rot-
terdam, hvor skibet ligger over. Vi nyder afte-
nens middag om bord.

Dag 4
Tidlig om morgenen forlader vi Rotterdam 
mod Antwerpen. Vi sejler gennem Holland 
Diep og passerer nogle af de store skibe i 
havnen. Vi nyder dagen om bord på skibet, 
mens vi sejler op ad kanaler, gennem søer, og 
efter de kæmpestore sluser ved Volkerrak og 
Kreekak krydser vi grænsen til Belgien. Her-
fra videre via Scheldefloden til Antwerpen, 
Belgiens næststørste by. Foruden at være 
verdens 2. største havn, er Antwerpen også 
kendt som verdens diamantcentrum, idet 
over halvdelen af alle verdens diamanter bli-
ver slebet og solgt her. 
Skibet ligger til kaj i Antwerpen natten over, 
og vi deltager i aftenens gallamiddag om bord. 

Dag 5
Efter morgenmaden forlader vi skibet og kører 
til Brügge, hvis bymidte har et middelalderligt 
præg med smukke gamle huse, kanaler og 
broer. Byen er specielt kendt for tre ting, cho-
kolade, diamanter og sine mange brasserier. 

Dag 6
Med mange oplevelser i bagagen begynder 
hjemturen, og vi ankommer til Danmark først 
på aftenen.

6 dages bus/skibsrejse
Afrejse 5. august

Pris Pr. Person

I delt dobbelt B-kahyt .. .. .. .. ..  Kr. 7.995    
Tillæg i delt dobbelt A-kahyt ..  Kr. 1.285    
Tillæg for enekahyt (B) .. .. .. ..  Kr. 1.320
Buspladsreservation   .. .. .. .. ..  Kr. 100
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 85
Afbestillingsforsikring  6% af rejsens pris

AllE prIsEr Er InKlusIvE moms
Med i Prisen

●  Kørsel i 4-stjernet bus
●  1 x overnatning med halvpension
●  4 x overnatning på skibet
●  Helpension om bord på skibet
●  Drikkevarer i forb. med måltider på skibet
●  Drikkepenge på skibet
●  Alle udflugter ifølge program
●  Dansk rejseleder

opsamling – se www.gibatravel.dk
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 E
t krydstogt er en perfekt måde at 
se verden på. Med de forskellige 
tilbud hos GIBA Travel venter der 

masser af oplevelser, både på havet 
og i land. En hotelrejse med spænden-
de udflugter undervejs. 
På et krydstogt slipper man for at 
skifte hotel flere gange undervejs og 
har samtidig mulighed for at se de 
mange seværdigheder. Transporttiden 
kan bruges til at slappe af i de dej-
lige omgivelser på skibet og til at nyde 
udsigten. Hotel med havudsigt får en 
helt ny mening på et krydstogt.

Nordkap
På vores spændende krydstogt langs Norges 
kyster bydes der på en storslået og vild natur 
langs vestkysten. Der er garanti for unikke na-
turoplevelser, når krydstogtskibet sætter kur-
sen mod det høje nord. 
Der lægges til i Geiranger ved den berømte 
fjord, også kaldt for »Verdens smukke-
ste fjord« og som er på Unescos 
verdensarvliste. Højdepunktet 
er besøget på Nordkap ved 
Honningsvåg, en af verdens 
nordligste byer. Ved Lofoten 
er der uforglemmelige na-
turoplevelser på program-
met, og byen har en stærk 
tilknytning til vikingetiden.
 
Norges Kyst
Her får du mulighed for at opleve den barske 
natur på cruise langs Norges kyster. Vi læg-
ger til kaj i charmerende gamle havnebyer 
som Ålesund, Geiranger og Bergen. Du ople-
ver Bergen, Norges næststørste by, de gamle 
hanseatiske bygninger ved Bryggen og nyder 
den norske stemning ved fisketorvet.
Et af krydstogtrejsens højdepunkter bliver 
uden tvivl at besøge Nordkap, der i folkemun-
de går som Europas nordligste punkt. Nord-
kap kan besøges fra Honningsvåg, hvor der 
lægges til på sjettedagen. Glæd dig til at stå 
ved den over 300 meter høje klippeskrænt, 
og mærke suset fra vinden og nyde udsigten 
over det barske norske hav.

Nordatlanten
Et oplevelsesrigt krydstogt med mange 

spændende rejsedage i vente. Ski-
bet bringer dig både til Norge, 

Island og flere steder i Storbri-
tannien. På turen oplever vi 
bl.a. Shetlands øernes grønne 
vidder, vi besøger de meste 
charmerende kystbyer og der 

bliver også tid til at udforske 
det smukke skotske højland. På 

Island vil den imponerende, ube-
rørte natur tage dig med storm. 

Krydstogter
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Nordkap – 13 dage 
pris per person fra  .. .. .. .. . kr. 13.495

NordatlaNteN – 15 dage
pris per person fra  .. .. .. .. . kr. 19.895

Norges kyst – 12 dage
pris per person fra  .. .. .. .. . kr. 14.495

Norges kyst – 12 dage med Hurtigruten
pris per person fra  .. .. .. .. . kr. 19.695

se detaljerede programmer 
på www.gibatravel.dk

Flodkrydstogt gennem Holland 
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Husum 
krokusfestival

lørdag den 18. marts

Foråret bydes velkommen ved ankomsten 
til Husum, hvor vi mødes af et fuldstændig 
overvældende violet blomsterhav, som gi-
ver en unik sanselig oplevelse. Der er her 
ikke tale om hundreder eller tusinder kro-
kusbede, men derimod mere end 4 millio-
ner blålilla krokus, der springer ud omkring 
byens slot.
Når blomstringen er på sit højeste, afholdes 
der krokusfestival i Husum. 
Hvert år udpeges en Krokusblomstdronning, 
som så repræsenterer Husum på diverse tu-
ristmesser.
Ud over de blomstrende krokus er der også 
et stort kunsthåndværkermarked i slottets 
indre gård med flere end 50 boder med hus- 
og havedekorationer, træskærerarbejde og 
glashåndværk. Der findes også shopping på 
loppemarkedsniveau på markedspladsen 
rundt omkring Tine-brønden. Her sælger 
munkene krokusplanter til gæsterne.

Husk: Pas og Euro.

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  6.30
odense, rosengårdscenter/shell .. ..  kl. 7.00
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  7.20
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 7.55
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 18.30
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms samt frokost

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  625

Fur 
Limfjordens Perle

lørdag 6. maj og lørdag 30. september

På denne smukke tur til den dejlige ø Fur 
ved Limfjorden med sine blot 22 km2 bliver 
vi mødt af en særpræget natur, traditioner 
og sanselige oplevelser. 
Turen går op gennem Jylland til Branden, 
hvorfra vi sejler over Fur Sund til øen Fur. 
Vi spiser frokost på Fur Færgekro, og om ef-
termiddagen vil vi møde vores lokalguide, 
som vil vise os rundt på øen. 
Vi skal opleve meget af den smukke, lille 
ø, som er kendt for klippen Rødsten, sine 
stejle kystskrænter, sine molerklinter, og 
sin udvinding af moler til isolerende byg-
gemateriale. 
På rundturen kommer vi bl.a. forbi kirken, 
udsigtspunktet »Bette Jens« samt de stor-
slåede molerskrænter, hvori vi kan se de 
forskellige farver i askelaget. 
Hvis tiden tillader det, kører vi forbi Fur 
Bryghus, hvor der bliver mulighed for at 
smage og købe noget af det lokale øl med 
hjem, inden vi tager afsked med øen.  

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  7.15
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 8.00
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  8.25
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 8.55
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 19.00
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, færgeoverfart, frokost samt 
rundtur med lokalguide

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  695

det blå hus
roskilde domkirke og 
Bjørn Wiinblads hjem

Fredag den 26. maj

Dagens første besøg er i Bjørn Wiinblads 
hjem i Lyngby kaldet Det blå Hus. Det har 
stået urørt efter hans død i 2006, og det har 
været Bjørn Wiinblads eget ønske, at hans 
hjem skulle være et åbent kunstnerhjem 
og levende værksted for keramikere. Huset 
indeholder det mest fantastiske interiør og 
vidner om en folkekær multikunstner, der 
på sin egen finurlige måde ønskede at gøre 
folk glade.
Vi spiser fælles frokost og herefter kører vi 
til Roskilde Domkirke. Kirken er kendt som 
den kirke i verden, der har flest konger og 
dronninger begravet, nemlig 21 konger og 
18 dronninger. Bl.a. Dr. Margrethe den 1. er 
begravet i Roskilde Domkirke, selvom hen-
des far og søn begge er begravet i Sorø, 
men biskoppen mente, at kun Roskilde 
Domkirke kunne yde hendes eftermæle 
retfærdighed. På rundturen ser vi en kopi af 
Dronning Margrethe 1.s kjole.

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  7.15
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 8.00
nyborg v/Cirkle K . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl.  8.30
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 18.30
opsamling på sjælland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, broafgift, entre og rundvisning i 
Domkirken og Det blå hus samt frokost 

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  895



Korsbæk 
på Bakken

Tirsdag den 12. juni og 8. august

Her er chancen for at opleve Matadors uni-
vers på tæt hold, når vi besøger Korsbæk 
på Bakken. Byen er blevet genopbygget fra 
bunden og dermed har Korsbæk fået et helt 
nyt liv på Bakken. Besøgende kan spise på 
tematiserede restauranter og beværtnin-
ger, handle i tidstypiske butikker, genopleve 
musikken fra dengang og møde de elskede 
karakterer fra Korsbæk.
Det er med kærlighed til serien og det gode 
håndværk, at Bakken har valgt at forevige 
denne populære og folkekære serie. Derfor 
finder du en lille by med gader og stræder 
omkranset af bygninger og facader hentet 
ud af tv-serien med interiør, dekorationer 
og rekvisitter tro mod Matador-universet. 
Her kan vi opleve hverdagen i Korsbæk, 
som vi husker fra Lise Nørgaards klassiker.   
Vi skal spise frokost på Postgården, som vi 
kender fra TV-serien, og vi skal ligeledes 
have en spændende rundvisning i det elsk-
værdige univers. Og samtidig bliver der tid 
på egen hånd på Bakken.

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  7.00
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 7.40
nyborg v/Cirkle K . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl.  8.25
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 19.00
opsamling på sjælland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, broafgift, frokost samt guidet 
rundvisning 

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  855
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Sofiero
rhododendron-festival

søndag den 28. maj

På denne tur skal vi opleve den flotte 
blomsterpragt i den smukke slotspark So-
fiero, som var den danske Dronning Ingrids 
barndomshjem, og hendes families historie 
er tæt knyttet til det smukke slot. Det lig-
ger lige uden for Helsingborg og var Gustav 
Adolfs elskede sommerslot. Parken er be-
rømt for sine mange rhododendroner, der 
normalt står i fuldt flor fra midten af maj til 
midten af juni og pryder parken. 
Vi ankommer vi til slottet sidst på formid-
dagen og skal opleve det pragtfulde blom-
sterflor fra mere end 10.000 rhododen-
dronbuske og en smuk rosenhave, som var 
rammen om Dronning Ingrids opvækst. Hun 
vendte gennem hele livet tilbage til Sofiero 
med sin danske familie. Det tidligere kon-
geslot er et meget yndet udflugtsmål, der 
oprindelig blev bygget i 1864 som sommer-
residens for den svenske kronprins-familie, 
og blev i 1905 hjem for den senere Kong 
Gustav Adolf. Slotsparken blev i 2010 kåret 
til Europas smukkeste park. 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  7.00
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 7.40
nyborg v/Cirkle K . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl.  8.15
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 19.30
opsamling på sjælland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, broafgift, madpakke, færge 
samt entré
Husk pas og svenske kroner

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  845

Kgl. festkøkken
og Carlsberg

Tirsdag den 27. juni

På vores tur til København starter vi med 
at besøger kælderen under Christiansborg, 
hvor det store festkøkken ligger. På vores 
rundtur kommer vi bag kulissen og oplever 
de kongelige festforberedelser i det nyre-
noverede Kongelige Festkøkken med en af 
Europas største kobbersamlinger. Histori-
kerne bag udstillingen har dykket ned i hof-
fets arkiver fra Christian Xs tid. Gæstelister, 
bordplaner og menuer kortlægger historien 
om Christian Xs fester og middage. Et sandt 
festfyrværkeri af fransk gourmetkunst fol-
der sig ud i menulisterne; kastanjesuppe, 
stegte urfugle og kongens livret, ægte 
skildpaddesuppe. Efter fælles frokost fort-
sætter vi til bryggeriet Carlsberg, som har 
indrettet et museum, hvor vi på en rund-
visning vil høre om bryggeriets opståen og 
historie. Bryggeriet var også grundlaget for 
udsendelsen »BRYGGEREN«, som blev sendt 
i TV i 1998.
Efter besøget bliver vi inviteret til prøve-
smagning af Carlsberg produkter. 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  7.00
odense, rosengårdscenter v/shell   kl. 7.40
nyborg v/Cirkle K . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl.  8.15
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 19.00
opsamling på sjælland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, broafgift, entré og rundvisning i 
Festkøkken og på Carlsberg samt frokost
max 30 personer

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  885
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Sylt 
en naturoplevelse

lørdag den 26. august

På denne smukke tur til den eksklusive ty-
ske ferieø Sylt vil vi opleve den spændende 
Vadehavs-ø fra første parket. Turen går mod 
Rømø, hvor færgen sejler fra Havneby mod 
Sild. Om bord spiser vi en let frokost og ved 
ankomsten til øens nordlige by List byder vi 
velkommen til en lokal, dansktalende guide 
på bussen. Sild byder på fine badestrande, 
en imponerende natur og åbne vidder i det 
flade marsklandskab. Tolv landsbyer – ikke 
to af dem er ens, men hver har sin egen 
unikke charme. 
Vi ser bl.a. Westerland, som er øens hoved-
stad med højhuse, spillekasinoer og eksklu-
siv strandpromenade. Vi kører forbi nogle 
af øens mest attraktive sommerhuse, hvor 
nogle af de dyreste ligger i byen Kampen. 
Der bliver mulighed for på egen hånd at be-
søge strøget, inden vi tager biltoget til Nie-
büll ad den 11 km lange Hindenburg dæm-
ning. Undervejs bliver vi siddende i bussen 
og nyder udsigten. Efter stop ved grænsen, 
kører vi tilbage mod Fyn.

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  8.00
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 8.35
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  8.55
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 9.25
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 21.30

inKLusiv 

Bus, moms, færgeoverfart, frokost, biltog 
Westerland-niebüll, billet til strandpromena-
den, kaffe og kage samt lokal guide. 

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  795

Mandø 
vadehavets Perle

Torsdag den 24. august

Vi tager til en af Danmarks skønne øer, 
Mandø, som oftest betegnes som en af 
Danmarks fredeligste, og med sine kun ca. 
30 indbyggere samt et tidevand der afskæ-
rer øen fra omverdenen, adskiller øen sig 
unægtelig en del fra vore andre danske øer. 
I Vester Vedsted, ca. 10 km fra Ribe, stopper 
bussen ved Vadehavscentret, hvor vi stiger 
på Mandø Traktor-bus (traktor med lukket 
passagervogn). Køreturen varer ca. 45 min. 
gennem Danmarks største nationalpark. På 
turen gennem Vadehavet kan du betragte 
det spændende fugleliv. Området får hvert 
forår og efterår besøg af ca. 10 millioner va-
defugle, som er på træk. Vel ankommet, skal 
vi spise frokost på Mandø kro, hvor der bliver 
serveret en 2-retters menu. 
Desuden skal vi med vores lokalguide på en 
gåtur, hvor vi bl.a. ser kirken og hører om 
stormfloder, tidevand samt om livet på øen. 
Efter en lille times rundtur gør vi et kort op-
hold, før der køres tilbage til Vester Vedsted, 
hvor bussen venter og kører tilbage til Fyn.

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  6.15
odense, rosengårdscenter/shell .. ..  kl. 7.00
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  7.20
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 7.55
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 19.00
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, kørsel med traktorbussen, 
rundtur til fods samt 2-rettes menu

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  695

orø 
isefjordens Perle

Tirsdag den 4. juli

En tur til Orø er som at komme tilbage i tiden 
– nyde den uspolerede idyl, naturoplevelser 
og ikke mindst den smukke sejltur over til 
øen. Samtidig er Orø‘s historie tæt knyttet 
til havet, og pga. dens centrale beliggenhed 
i Isefjorden har der været beboelse siden 
stenalderen.
Øen bliver også kaldt Margrethes ø, og efter 
sagnet skal der være foretaget et kongevalg 
på et jagtslot, også kaldet Dr. Margrethes 
Slot, men der er kun fundamenterne tilbage. 
Der siges også, at hun pantsatte øen i 1375 
samen med Holbæk og Merløse Herred til to 
brødre, som senere overlod det til Henning 
Podebusk for en lille skilling. Det bekræfter 
den gode historie lidt, da Orø nok ikke ville 
have været nok værd til at komme med i 
pantet, hvis ikke der havde været gode jagt-
muligheder, hvoraf der senere opstod et lille 
jagtslot. 
Vi sejler fra Holbæk til Orø og ved ankomsten 
starter vores besøg med en frokost og heref-
ter tager vi på rundtur med vores lokalguide. 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  7.45
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 8.30
nyborg v/Cirkle K . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl.  9.15
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 18.30
opsamling på sjælland – Kontakt GIBA Travel

inKLusiv 

Bus, moms, broafgift, Færge til orø, frokost, 
lokalguide samt kaffe og kage

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  725
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samsø 
en ø-rundtur

Fredag den 8. september

På Samsø finder vi hyggelige landsbyer og 
en herlig natur, som er blandt nogle af de 
værdier, som øen byder på. 
På turen til Samsø sejler vi fra Hou midt på 
formiddagen, hvorefter færgen lægger til 
ved Sælvig. Her modtages vi af vores lokal-
guide, der følger med rundt på øen. Turen 
går igennem de små landsbyer til Tranebjerg, 
som er øens største by og videre ned over 
sydøen til Kolby Kås.
Vi spiser frokost på en lokal restaurant og 
herefter ser vi den nordlige del af øen, først 
Langemark, så Besser og Alstrup og til sidst 
øens nordligste by Nordby. Her findes man-
ge velbevarede, fredede huse, og derfor fik 
Nordby for nogle år siden titlen »Danmarks 
bedst bevarede landsby«.
Sidst på eftermiddagen tager vi færgen fra 
Samsø og nyder eftermiddagskaffen om-
bord, inden færgen lægger til i Hou. Herfra 
går turen hjem mod Fyn. 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  6.00
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 6.45
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  7.10
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 7.45
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 19.00
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, færge, frokost, eftermiddagskaffe og 
kage samt lokalguide  

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  829

agersø 
et solstrejf i havet

Tirsdag den 5. september

Tag med på vores nye ø-rundtur til Agersø, 
en af de smukkeste øer i Storebælt, et roligt 
og uspoleret samfund med en spændende 
natur. Øen er ca. tre km bred, syv km lang og 
øens højeste bakke er 12 m over havet. 
Efter opsamling kører vi over broen til Stigs-
næs færgehavn ved Skælskør, og her går vi 
ombord på færgen. Sejlturen tager 15 min., 
og ved ankomsten bliver vi modtaget af vo-
res lokalguide. Øen er med sine ca. 210 ind-
byggere utrolig charmerende med sin hyg-
gelige havn, hvorfra vores udflugter starter.  
Vi skal se den smukke Agersø by til fods, og 
omkring byens gadekær ser vi de små gader 
og stræder samt kønne gamle huse. Vi hører 
om øen, om beboernes kærlighed til øen og 
mange spændende fortællinger. 
Vi skal også opleve øen med traktorbussen. 
Her ser vi naturen fra syd til nord. Vi vil høre 
om Agersø i nuet og fortiden, og ser flere af 
de gamle historiske seværdigheder. 
Mellem vores oplevelser på øen spiser vi fro-
kost på den lokale kro.

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  7.30
odense, rosengårdscenter v/shell   kl. 8.10
nyborg v/statoil  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 8.45
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 18.45
opsamling på sjælland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, broafgift, færge, frokost, 
traktortur, entre i møllen samt lokalguide 
på øen 

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  895

solskinsøen 
Bornholm

lørdag den 2. september

Man siger ofte, at Bornholm er hele Dan-
mark i en nøddeskal, og på denne tur får 
man mulighed for at opleve meget af det, 
Danmark har at byde på – i hvert fald rent 
naturmæssigt. Her findes bakker, grønt og 
frodigt agerland og masser af skov. Og som 
det eneste sted i Danmark kan man også 
opleve klipper på Bornholm. På sydkysten 
ligger Dueodde med sin brede, hvide sand-
strand med det fineste sand, man kan op-
drive i Danmark.
Bornholm er Danmarks østligste ø. Den lig-
ger langt ude i Østersøen mellem Sverige 
og Polen. Takket være beliggenheden har 
Bornholm mange solskinstimer og det spe-
cielle, klare lys har altid tiltrukket kunstnere 
til øen.
Ved ankomsten tidlig formiddag på Born-
holm stiger den lokale guide på bussen i 
Rønne. På ø-rundturen, hvor der stoppes 
flere steder, vil guiden fortælle om Born-
holms attraktioner og historie – bussen 
stopper bl.a. ved Hammershus ruin. 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  7.30
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 8.00
nyborg v/Cirkle K . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl.  8.30
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 23.45
opsamling på sjælland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, broafgift (storebælt + Øresund), 
færge Ystad–rønne t/r, sandwich (udturen), 
middag (hjemturen) samt lokalguide på øen

Pris Per Person Kr. . .. .. .. . 1.098
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Dagture

sort sol over 
Tøndermarsken

søndag den 1. oktober

Tag med på en spændende tur til Tønder-
marsken og naturen, der sætter sit præg på 
hele marskområdet. Her vil vi opleve natur-
fænomenet Sort Sol, hvor stærene samles i 
marsken i enorme flokke til træk. 
Stærene kommer fra alle landene omkring 
Østersøen og Norge. Lige før stærene går 
ned på jorden for natten, tegner de store 
flokke fascinerende mønstre på himlen – 
det kalder man Sort Sol. De største flokke 
finder man i Tøndermarsken. De absolutte 
største flokke kan opleves »danse« i mar-
sken og det foregår hvert forår og efter, når 
de samles for at »tanke op«. 
Stærene kommer til marsken for at æde 
stankelbens- og gåsebillelarver, som findes 
i de største mængder i fugtige græsmar-
ker. Om dagen søger de især føde i de ydre 
kroge af Tøndermarsken, og om natten op-
søger de tagrør, hvor de overnatter.
En uforglemmelig oplevelse.  

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  13.00
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 13.30
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  13.45
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 14.20
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 23.00
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, naturvejleder, middag samt 
eftermiddagskaffe

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  699

Fanø 
den skønne ø

søndag den 10. september

Efter opsamling går turen til den dejlige ø 
i Vadehavet, Fanø, som med sine blot 56 
km2 er rig på traditioner og sanselige op-
levelser. Vi kører til Esbjerg, hvorfra færgen 
sejler mod Fanø. Ved ankomsten kører vi 
til den sydligste spids. Her finder vi byen 
Sønderho, hvor gaderne er små og roman-
tiske. Vi starter med at se kirken, hvorefter 
vi går ned til Sønderho Kro. Den hyggelige 
kro er omgivet at små stråtækte huse midt i 
den idylliske landsby Sønderho. Et besøg på 
kroen er som at træde tilbage i tiden. Kroen 
har fungeret som kro siden 1722 og er en af 
Danmarks ældste og bedst bevarede kroer.
Efter fælles frokost kører vi rundt på Fanø 
med vores lokalguide. Vi kommer til den 
centrale del af vadehavsøen, hvor vi finder 
byen Rindby. Vores tur slutter i Nordby, hvor 
der bliver tid til en kort tur i byen, inden vi 
tager færgen tilbage.
 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  7.15
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 8.00
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  8.20
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 8.20
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 19.30
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, færgeoverfart, frokost samt 
lokalguide

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  795

Krondyr
safari

lørdag den 23. september 

Tag med på krondyrsafari i Danmarks ene-
ste reservat for landets største vildtlevende 
pattedyr. Efter opsamlingerne kører vi til 
Oksbøl med kaffepause undervejs. Ved an-
komsten går vi over i Naturbussen, som kø-
rer ind i området til bl.a. de store hedesøer 
og følger dyrene på nært hold i kikkert og 
teleskoper. 
Der lever 1200–1500 krondyr i de store 
hede- og klitplantager, som forvaltes af Na-
turstyrelsen Blåvandshuk i Oksbøl. Er man 
de rigtige steder i skumringen, er det en 
fascinerende og uforglemmelig oplevelse 
at se dyrene græsse i flok.
Vi skal med naturstyrelsens lokale med-
arbejdere som turledere køre ind i områ-
det. Mens vi venter på solnedgangen for-
beredes en safari-menu på store grill i læ 
af klitterne. Der serveres krondyrbøf med 
tilbehør og efter naturmiddagen fortsætter 
turen i Naturbussen og slutter med kaffe, 
inden vi er tilbage ved vores bus. Efter en 
fantastisk aften kører vi tilbage til Fyn.

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  13.30
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 14.00
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  14.20
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 14.50
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 1.00

inKLusiv 

Bustransport t/r, køretur med traktorbus, 
naturvejleder, middag krondyrbøffer 
med tilbehør, mørketur m/aftenskaffe, 
eftermiddagskaffe m/kage
Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  965
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Sejltur på Kielerkanalen og Ejderen 

Kiel
til rendsburg

mandag den 22. maj eller søndag den 2. juli

Vi skal på en spændende sejltur på én af 
verdens mest trafikerede kunstige vandve-
je, Kielerkanalen, og vi starter med at køre 
til Kiel, hvorfra vi sejler. Ved ankomsten til 
Kiel bliver der tid til at se den gamle hav-
neby, inden vi går ombord på vores skib 
»Adler Princess«. 
Vi sejler fra Kiel til Rendsburg og undervejs 
får vi mulighed for at opleve noget af den 
store Kanal, der årligt betjener 50.000 skibe. 
Kanalen blev indviet i 1895, og er med sine 
99 km et imponerende ingeniørarbejde af 
sin tid. Om bord nyder vi en god brunchbuf-
fet, mens skibet flyder forbi smukke land-
skaber. 
Efter 3½ time ankommer vi til Rendsburg, 
hvor vi vil se den særprægede jernbane-
bro, hvorunder der hænger en svævefærge, 
som transporterer biler over kanalen. Hvis 
tiden tillader det, går vi en tur i den gamle 
kongeby Rendsburg, inden vi kører tilbage 
til Fyn.
Husk: Pas og Euro til drikkevarer mv. 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  6.20
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 7.00
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  7.20
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 7.55
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 19.30
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel

inKLusiv 

Bus, moms, sejltur, brunchbuffet ombord + 
kaffe samt guide

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  860

rendsburg 
til Brunsbüttel

mandag den 7. juni 

Med tidlig afgang kører vi med passende 
pauser mod Rendsburg. Ved ankomsten til 
den gamle kongeby, vil der blive mulighed 
for at se noget af den gamle by, inden vi 
går ombord på vores skib »Adler Princess«. 
Her har vi reserveret pladser til den lækre 
buffet med lokale specialiteter, såsom fisk, 
kød og forskellige grønsagsretter. Vi starter 
vores spændende sejltur på Kielerkanalen, 
og vi sejler fra Rendsburg til Brunsbüttel. Un-
dervejs får vi mulighed for at opleve noget 
af den store Kanal, der årligt betjener 50.000 
skibe. Kanalen blev indviet i 1895, og er med 
sine 99 km et imponerende ingeniørarbejde 
af sin tid. Vi sejler ca. 65 km og undervejs 
nyder vi den dejlige brunchbuffet, mens ski-
bet flyder forbi smukke landskaber. Måske 
møder vi en af de store oceanlinere eller et 
containerskib. Efter 4 timer ankommer vi til 
Brunsbüttel, hvor bussen venter på os for at 
køre os tilbage til Fyn.

Husk: Pas og Euro til drikkevarer mv.

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  6.20
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 7.00
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  7.20
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 7.55
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 19.30
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel

inKLusiv 

Bus, moms, sejltur, brunchbuffet ombord + 
kaffe samt guide  

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  860

rendsburg 
til süderstapel

Torsdag den 29. juni

På denne spændende tur skal vi sejle på én 
af verdens mest trafikerede kunstige vand-
veje – Kielerkanalen og ind på den gamle 
Ejder. 
Vi starter med at køre til Rendsburg, hvorfra 
vi går ombord på vores skib »Adler Princess«, 
som skal sejle os til Süderstapel. Undervejs 
får vi mulighed for at opleve noget af den 
store Kanal, se det imponerende bygnings-
værk ved Rendsburg – jernbanebroen, som 
vakte opmærksomhed over hele verden i 
1913, da den blev indviet. 
Vi sejler gennem de to sluser ved Ejderen, 
der gør skibstrafikken på Ejderen mulig, idet 
disse sluser udligner forskellen i vandstan-
den mellem Kielerkanalen og Ejderen. Un-
dervejs nyder vi en tidlig brunchbuffet, og 
efter stop ved Lexfähre, hvor nogle af gæ-
sterne står af, venter der os det store tyske 
kaffebord. Efter 5½ time ankommer vi til 
Süderstabel, hvor bussen venter på os. 

Husk: Pas og Euro til drikkevarer mv.
 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  6.05
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 6.45
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  7.05
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 7.40
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 20.00
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel

inKLusiv 

Bus, moms, sejltur, brunchbuffet ombord + 
kaffe samt kagebord.

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  925

OK
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Events

Nykøbing Falster 
Revyen

lørdag den 17. juni

Vel ankommet til Nykøbing Falster begyn-
der vi eftermiddagen med stedets lækre 
kolde bord, og derefter skal vi opleve Ny-
købing Falster revyen – sæson nr. 104 – for 
fuld udblæsning. I 2015 fejrede Flemming 
Krøll 25 års jubilæum, og igen i år er det et 
stærkt hold af skuespillere, der præsenterer 
en underholdning af høj kvalitet. 
På scene møder vi bl.a. Asger Reher, som 
har været væk fra revyen siden 2005 ef-
ter nogle år med Ørkenens Sønner. Lisbeth 
Kjærulff klarede sin debut med bravur og 
det er derfor en selvfølge, at Lisbeth med-
virker igen i år, hvor hun håndterer både 
det seriøse og det fjollede. Pelle Emil Hebs-
gaard er med for første gang og Pelle er 
meget alsidig og talentfuld. Og Pernille 
Schrøder fortsætter efter sidste års parodi 
af Lars Løkke. Kapelmester Mickey Pless ta-
ger igen vagten for tredje gang, og han er 
hurtig, sikker og præcis til sit ansvarsfulde 
arbejde. 
Forestillingen slutter omkring kl. 18.15. 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  10.20
odense, rosengårdscenter v/shell   kl. 11.00
nyborg v/Cirkle K . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl.  11.40
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 21.30
opsamling på sjælland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bustransport, moms, bro, gode billetter, 
frokost før revyen samt sandwich på 
hjemturen

Pris Per Person Kr. . .. .. .. . 1.298

sønderborg 
Sommerrevy

lørdag den 8. juli

Mød det stjernespækkede revyhold på Søn-
derborg Sommerrevy. Et toptrimmet revy-
hold er klar. Endnu engang tager revyholdet 
de humoristiske briller på.  
Med passende pauser kører vi ned gennem 
Sønderjylland og ankommer til Comwell Ho-
tel i Sønderborg. Omgivet af hotellets idylli-
ske omgivelser ved vandet, nyder vi en læk-
ker frokostbuffet i restauranten. 
Revydirektør Leif Maibom har sikret sig, at 
der også er en udgave af Sønderborg Som-
merrevy i 2017 samt Jeanne Boel som in-
struktør.
I Sønderborg Teater, som ligger i hotellets 
bygninger, skal vi bruge lattermusklerne 
når Jeanne Boel, Rasmus Krogsgaard, Lone 
Rødbroe, Jacob Morild og Leif Maibom går 
på scenen. De glæder sig til, endnu en gang, 
at få latteren frem og er opsat på at gøre 
revyen 2017 til noget helt særligt. Efter fore-
stillingen kører vi tilbage til Fyn. 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  9.20
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 10.00
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  10.20
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 10.50
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 19.30
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bustransport, moms, gode billetter, frokost 
før revyen samt sandwich på hjemturen

Pris Per Person Kr. . .. .. .. . 1.198

andré rieu 
i Royal Arena

Fredag den 2. juni

Det er lykkes GIBA Travel at skaffe billetter 
til en storslået koncert med Andrè Rieu »The 
King of Waltz«, når han gæster København. 
Hans turné bringer ham rundt i hele verden 
og selvfølgelig også til Danmark, hvor han 
har tradition for at fylde de største arenaer. 
I 2017 besøger han igen landet og sammen 
med Johan Strauss Orkester. Han kan ople-
ves i Royal Arena i København.
Denne aften kan publikum endnu en gang 
glæde sig til en spektakulær oplevelse, når 
scenen fyldes med den humoristiske og 
farverige optræden, der kendetegner den 
klassiske musiker. 
Vi får mulighed for at nyde »Second Waltz« 
og »An der schönen blauen Donau«, blandt 
mange andre. Gennem mange år har André 
Rieu med sin fænomenale succes bevist, at 
musik ikke kender hverken grænser eller 
alder. André Rieus koncertturneer er ofte at 
finde på Billboards Top 25 Tours – sammen 
med blandt andre Cher, Depeche Mode, 
Bon Jovi, Miley Cyrus og Elton John.

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  16.45
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 17.20
nyborg v/Cirkle K . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl.  17.50
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 0.30
opsamling på sjælland – Kontakt GIBA Travel

inKLusiv 

Bus, moms, broafgift, madpakke, 1 øl/vand, 
A-billetter (Balkon) samt kaffe og kage på 
hjemturen.

Pris Per Person Kr. . .. .. .. . 1.395
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Events

Cirkusrevyen 
på bakken

Tirsdag den 11. juli

Cirkusrevyen skal opleves på Bakken, og på 
scenen finder vi Lisbet Dahl sammen med Ulf 
Pilgaard, Henrik Lykkegaard, Niels Ellegaard 
og det nye stjernefrø Lise Baastrup, som er 
mest kendt for sin rolle som Hjørdis i TV-seri-
en Rita. Denne besætning garanterer endnu 
en Cirkusrevy med humor, elegance, glæde 
og ikke mindst kaskader af latter! Cirkusre-
vyen på Bakken er underholdning i topklasse 
– og altid med et aktuelt drilleri i ærmet. Her 
hudflettes politikere og kulturpersonligheder, 
så publikum i salen vrider sig af grin. 
Revyen blev grundlagt i 1935 af skuespil-
lerne Ludvig Brandstrup og Osvald Helmuth. 
Siden er den blevet Danmarks største og en 
af de mest populære. Mange højdepunkter 
i vores fælles revysangskat stammer herfra, 
f.eks. »Hen te‘ kommoden og tebavs igen«, 
»Dit hjerte er i fare Andresen« og »I den 
mellemste køje«. Revyen på Dyrehavsbak-
ken opleves hvert år af tusindvis af gæster 
til et brag af en forestilling og begejstrede 
anmeldelser. 

oPsaMLing

Afk. 58 v/middelfart  .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 12.30
odense, rosengårdscenter v/shell   kl. 13.00
nyborg v/statoil  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 13.40
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 1.00
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, A-billet, sandwich i bussen før 
forestillingen

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  998

Klokkeren 
fra notre dame

søndag den 23. juli

Klokkeren fra Notre Dame – The Musical er 
baseret på Victor Hugos klassiker og Disneys 
tegnefilm fra 1996. Det er fortællingen om 
den udstødte klokker Quasimodo, hans ne-
derdrægtige værge Claude Frollo, den tapre 
og smukke sigøjner Esmeralda og den flotte 
Kaptajn Phoebus - alle skæbner i det 15. år-
hundredes Paris, hvis veje krydses.
I rollen som Quasimodo ses Lars Mølsted, 
som bl.a. er kendt fra Shubidua – The Mu-
sical og modtager af Reumerts talentpris i 
2012. Mads M. Nielsen spiller Claude Frollo, 
kendt fra bl.a. TV-serien Krøniken. Kaptajn 
Phoebus spilles af Christian Lund, som før 
har optrådt i bl.a. Den Lille Havfrue.
Musicalen »Klokkeren fra Notre Dame« har 
aldrig tidligere været opført i Skandinavien. 
Da den for første gang får dansk præmiere 
på Fredericia Teater i 2016, er det præcis 
20 år siden filmen havde biografpremiere. 
Fredericia Teater står også bag succes med 
Shubidua, the Musical, og nu gælder det 
altså »Klokkeren fra Notre dame«. 
 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  10.30
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 11.10
nyborg v/Cirkle K . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 11.40
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 20.00
opsamling på sjælland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, A-billet (Gulvet) på Det kongelige 
Teater, madpakke (udturen), samt kaffe og 
småkage (hjemturen)

Pris Per Person Kr. . .. .. .. . 1.245

Efter Brylluppet 
musical

lørdag den 4. november

Det er lykkes GIBA Travel at få billetter på 
Betty Nansens teater, hvor vi skal se Su-
sanne Biers oscarnominerede film som 
hårdtslående musical »Efter Brylluppet«. 
Biers rørende skæbnefortælling om men-
nesker, der er forbundet gennem skjulte 
fortider, fremtidige håb, følelser og geneti-
ske bånd, instrueres af den banebrydende, 
prisvindende instruktør Peter Langdal.
Musicalens ideologiske børnehjems-leder 
Jacob Petersen rejser hjem til Danmark, da 
forretningsmanden Jørgen tilbyder ham en 
donation, der kan redde det lukningstruede 
børnehjem i Indien, som Jacob arbejder for. 
For at modtage pengene skal Jacob deltage 
i Jørgens datters bryllup, hvilket han gør 
modvilligt. Her bliver Jacob indviet i en stor 
familiehemmelighed, der får skelsættende 
konsekvenser for hans eget liv – hemmelig-
heden tvinger ham til at tage stilling til om 
hans livsfilosofi, følelser og moral er stær-
kere end blodets bånd?
Spørgsmålet er: »Hvad er lykken egentlig?«

oPsaMLing

svendborg ved Banegården. .. .. .. ..  kl.  12.30
odense, rosengårdscenter v/shell ..  kl. 13.00
nyborg v/Cirkle K . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 13.35
Hjemkomst (odense) ca. .. .. .. .. .. ..  kl. 20.30
opsamling på sjælland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, o-billet (Gulvet), et glas bobler 
inden forestilling, sandwich (hjemturen) 
samt kaffe og småkage (udturen)

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  998
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Juleture

Jul 
i Den gamle By

Tirsdag den 5. december

Oplev julen i den Gamle by, som danskerne 
har fejret den i århundreder. Her findes ju-
leudstillinger for børn og voksne, historiske 
butikker og julemarked. Julen i Den gamle 
By er en skildring af julens historie og den 
måde, vi har fejret julen på. Her opleves, 
hvordan julen har set ud de seneste 400 år 
i over 35 julepyntede historiske huse.  
Fra julebordet hos den rige købmand i 1625 
over klunketidens overpyntede juletræ i 
1895 og til 1970‘ernes lanterner og plastik-
guirlander i gadebilledet. De tidligste syv 
tableauer findes i Borgmestergården. Lige 
fra Renæssancen, hvor julen ikke så ud af 
så meget, til 1850, hvor julen lignede Peter 
Fabers jul i »Højt fra træets grønne top«.
På udstillingen i Købmandsgården kan man 
opleve »Peters Jul«, sådan som den tog sig 
ud for 150 år siden.
Vi får en guidet tur i Den gamle By, hvor 
vi får fortalt julens historie gennem de for-
skelligt julesmykkede stuer, hver repræsen-
terende sin tidsperiode. 

oPsaMLing

svendborg ved Banegården  .. .. .. ..  kl.  9.00
odense, rosengårdscenter v/shell  kl. 9.30
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  9.50
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 10.20
Hjemkomst (odense) ca. . .. .. .. .. ..  kl. 19.00
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel 

inKLusiv 

Bus, moms, entré og rundvisning i Den 
gamle By, frokost samt eftermiddagskaffe

Pris Per Person Kr. . .. .. .. .. .. ..  625

Julemarked 
i Lübeck

søndag den 3. december

Oplev det berømte julemarked i Lübeck, 
som breder sig ud over det meste af byen. 
Byens torv er i julemåneden forvandlet til 
ét stort julemarked med småborde fyldt 
med alskens julerier. 
Dagen i Lübeck er til oplevelser på egen 
hånd, hvad enten man vil gå på julemar-
kedet, se byens smukke vartegn, Michaelis-
kirken eller måske Holstentor, der vel nok er 
Tysklands mest berømte byport.  
Julehyggen spreder sig på torvet med de 
mange juleboder og alskens juleaktiviteter 
– og som i de gode gamle dage er der no-
get for alle sanser. 
Nyd for eksempel smagen af brændte 
mandler og varm hænderne med et krus 
Glühwein eller besøg cafeen Niederegger 
med sin berømte Lübecker-marcipan. Der 
bliver tre timer på egen hånd til de mange 
juleoplevelser, inden vi kører mod Dan-
mark. 
Efter stop ved grænsen ankommer vi først 
på aftenen.  

oPsaMLing

svendborg ved Banegården  .. .. .. ..  kl.  6.30
odense, rosengårdscenter v/shell  kl. 7.00
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  7.20
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 7.50
Hjemkomst (odense) ca. . .. .. .. .. ..  kl. 20.00
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel

inKLusiv 

Bus, moms samt sandwich
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Juletur 
til Kiel

lørdag den 9. december

Oplev det berømte julemarked i den gamle 
hansestad Kiel ved Østersøen, som er et af 
de største i Nordtyskland. Her får vi mulig-
hed for at opleve den flotte indre by med 
sin smukke julebelysning, som indbyder til 
hyggelige indkøb og sørger for den rette ju-
lestemning. De omkring 100 julestande er 
med til at skabe en helt særlig stemning, og 
der er naturligvis rig mulighed for at forsyne 
sig med ristede mandler, glühwein og andre 
delikatesser.
Vi besøger det spændende julemarked, der 
breder sig over Alter Markt, Asmus-Bremer-
Platz og Holsteinplatz, julemarkedet er et 
stort marked med alt, hvad dertil hører. 
Der er både varmt til uden- og indenbords, 
kunsthåndværk, hjemmelavede smykker, 
flotte dukker og de populære tin-figurer blot 
for at nævne nogle.
Der bliver 3½ time på egen hånd til de man-
ge juleoplevelser, inden vi kører mod Dan-
mark. Efter stop ved grænsen ankommer vi 
først på aftenen.  

oPsaMLing

svendborg ved Banegården  .. .. .. ..  kl.  9.00
odense, rosengårdscenter v/shell  kl. 9.30
Afk. 54 v/vissenbjerg, rasteplads ..  kl.  9.50
Afk. 58 v/middelfart .. .. .. .. .. .. .. ..  kl. 10.20
Hjemkomst (odense) ca. . .. .. .. .. ..  kl. 20.00
opsamling i Jylland – Kontakt GIBA Travel

inKLusiv 

Bus, moms samt sandwich
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Grupperejser – for det voksne publikum

Er du medlem af den lokale forening eller er du 
f.eks. formand for rejseklubben på jobbet, så er 
en skræddersyet rejse tilpasset lige netop jeres 
behov det rigtige valg. 

Hos GIBA Travel har vi flere års erfaring i at arran-
gere indholdsrige grupperejser for private forenin-
ger, familier, firmaer og organisationer med rejser til 
hele verden – 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 grupper  
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 sam-
mensætte jeres ønsker og behov til en rejse,  
hvor I selv bestemmer destinationen, udflugterne og 
transportform – en rejse helt i jeres ånd. 

Når vi sammen har fundet frem til, hvad jeres rejse 
skal indeholde, tager vi os af alt det praktiske  
og vores erfarne medarbejdere er naturligvis klar  
med rådgivning og tips hele vejen igennem. 

Kontakt GIBA Travel på tlf. 65 39 1 070 eller på mail 
info@gibatravel.dk for et uforpligtende tilbud.

Vi glæder os til at høre fra dig.
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Hoteller
Vi benytter gode velfungerende hoteller, hvor vi mener at pris, 
kvalitet og beliggenhed har en fornuftig sammenhæng. Vi bestræ-
ber os altid på at finde gode hoteller, og alle værelser har natur-
ligvis toilet og bad. Vores overnatningshoteller ligger som oftest i 
udkanten af byen, tæt ved motorvejen. På rejsemålet er hotellet 
som oftest centralt beliggende. Enkeltværelser sælges mod tillæg 
og kun i begrænset omfang. Halve dobbeltværelser sælges kun, 
hvis det er muligt.

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

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 
kvalitet variere. 

Rejseholdet
Vores rejseledere er erfarne, entusiastiske og med vidt forskellig 
baggrund. 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 med-
bringe det blå EU-sygesikringskort. Vær dog opmærksom på, at 
dette kort kan have en begrænset dækning og derfor vil det være 
en fordel at tegne en privat rejseforsikring.

Mødetid
Nærmere oplysninger omkring mødetid, sted og hoteloplysninger 
vil blive fremsendt på mail ca. 5 – 8 dage før afrejse. GIBA Travel 
forbeholder sig ret til mindre 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. 

Opsamling ved busrejser

GIBA Travel tilbyder gratis opsamling fra Sjælland, Fyn 
og Jylland. Hovedbussen udgår oftest fra Odense, hvor 
opsamlingsbusserne mødes, inden grupperne fortsæt-
ter sin rejse. 
Vi gør dog opmærksom på, at tilbuddet om opsamlings-
busser er en gratis service. På visse hjemrejsedage kan 
der forekomme ventetider, så tag venligst dette med 
godt humør! Vi kan ikke garantere, at transferbusserne 
er af samme standard som hovedbusserne. Der er ry-
geforbud i alle busser.

Fælles for alle busrejser 
kontakt GIBA Travel ang. opsamling eller læs mere på 
www.gibatravel.dk

Praktisk information
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Rejsebetingelser
Tilmelding og depositum
Tilmelding kan ske telefonisk til kontoret, skriftligt, på mail eller 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 bestillingen. Efter indbe-
taling af depositum bekræfter kunden samtidig at acceptere 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 ved rejser
Foruden rejsens grundpris betales der et administrationstillæg på kr. 85,- pr. rejsende. 
Dette dækker bl.a. gebyr til Rejsegarantifonden og udvidet ansvarsforsikring, som 
GIBA Travel tegner til alle gæster.

Betaling
Restbeløbet betales senest 50 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 kort. 
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 kort. Bemærk der opkræves gebyr ved betaling med kort. 

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 for-
ældre. Tilbagebetalingen forudsætter, at der omgående rettes henvendelse til GIBA 
Travel, og at der fremsendes lægeattest. Ved anvendelse refunderes det indbetalte 
beløb fratrukket afbestillingsgebyret og administrationstillæg samt evt. koncertbillet-
ter. Forudsætningen herfor er, at GIBA Travel modtager afbestillingen inden afrejse, 
samt at lægeerklæringen 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. 35 tilmeldte 
ved busrejser/min. 25 tilmeldte ved flyrejser. Aflysningen foretages skriftligt mindst 
14 dage før afrejse. 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 billeter 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 
medbringes 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. 01.12.2016 gældende afgifter, tariffer og valutakurser. GIBA 
Travel tager forbehold (under særlige omstændigheder) for prisstigninger grundet 
ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder olieprisstigninger, skat-
ter, afgifter eller gebyrer på visse tjeneste ydelser såsom lufthavns-, landings- og 
startafgifter. 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 annulle-
ringen meddeles GIBA Travel umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om 
prisforhøjelsen.
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 Travels 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«. 

Særligt vedr. dagture
Senest otte dage efter bestilling af dagture, indbetales hele beløbet. Fakturaen frem-
sendes på mail. Ønskes faktura pr. post, tillægges et gebyr på 35 kr. pr. faktura. 

Ved afbestilling af dagture gælder følgende: 
Indtil 7 dage før afrejse refunderes 50% af udflugtens pris – herefter ingen refundering. 
OBS: koncert-, revy og showarrangementer er bindende ved betaling. 
Ved dagture tildeles fast plads i bussen ved bestilling – først til mølle princip. 

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. 
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INFo FRA GIBA TRAVEl
Tlf: 65 39 10 70
Ring til GIBA Travel og vi hjælper dig med at finde den rigtige rejse. 

www.gibatravel.dk
Læs mere om rejserne på vores hjemmeside, se de flotte billeder 
og bestil din næste rejse online. 

Nyhedsbrev
Få vores nyhedsmail og se de mange tilbud direkte i din indbakke.
Du tilmelder dig på http://www.gibatravel.dk/tilmeld-nyhedsbrev/

Facebook
mød os på Facebook, se billeder fra rejserne og nye rejser.
Følg os på www.facebook.com/gibatravel1/

Odensevej 44,1 · 5550 Langeskov
Rejsegarantifonden: 1974

Kontortid:
Mandag-torsdag: kl. 10.00–17.00
Fredag: kl.10.00–16.00
Lørdag: kl. 10.00–14.00


