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Åbent hverdage kl. 8-17.00 
og weekend samt helligdage kl. 10-15.                  HUSK rejsekoden: FREDERIK

Eller bestil på

Ring

GODE BØRNERABATTER – ring og hør! 
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 79,-.

BESTILLING: Som læser af FREDERIK får du dette 
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden “FREDERIK”
ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

KØR-SELV-FERIE

Pris pr. person i dobbeltværelse

799,-
Pris uden rejsekode 949,-

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	2-retters	middag/buffet
•	 Fri	adgang	til	sportshaller		
	 med	badmintonbaner	m.m.
•	 Fri	Wi-Fi

Ankomst:	
Valgfri frem til 25.8.2013.

3	overnatninger	1.149,-
4	overnatninger	1.449,-
5	overnatninger	1.749,-

Pris pr. person i dobbeltværelse fra

1.449,-
Pris uden rejsekode fra 1.599,-

Pristillæg 1.5.-30.9.: 150,-

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag
•	 1	velkomstdrink
I	perioden	1.10.-30.4.	inkluderer	
opholdet	også	1	flaske	vin	pr.	
værelse	samt	1	time	
på	keglebane

Ankomst:	Søndage, mandage 
og tirsdage frem 17.12.2013.

Landidyl	i	Mecklenburg

Sommerferie	for	hele	familien

4	dage	ferie	på	4-stjernet	hotel	i	Sparow,	Nordtyskland

8	dages	ferie	på	4-stjernet	hotel	i	Zell	am	See,	Østrig

Hotel	Fuglsøcentret	HHH			
Hotellet ligger midt i Mols Bjerge med den flotteste udsigt over 
området, der for nylig er udnævnt til nationalpark og kun 1 km 
fra Fuglsø Strand. Her får I den bedste oplevelse af noget af den 
flotteste natur, Danmark har at byde på, ved at færdes til fods ad 
de afmærkede vandrestier og skovveje gennem det skønne terræn 
– eller på en travetur langs de brusende bølger ved Fuglsø Vig. 
Fuglsøcentret er forhenværende DGI-center og har både sportshal-
ler, tennisbaner, naturgolfbane og masser af aktivitetsmuligheder, 
der gør feriens succes uafhængig af vejret. Og foruden den storslå-
ede natur byder Djursland på nogle af landets bedste seværdigheder 
og forlystelser. Om sommeren er det f.eks. Djurs Sommerland (37 
km), der trækker rigtigt mange turister til på disse kanter – og i 
Ree Park (22 km) er der eksotiske oplevelser i den zoologiske have, 
hvor man kan komme helt tæt på dyrene på Land Rover-safari. 
Med base på Fuglsøcentret har man desuden adgang til et hav af 
kulturelle oplevelser året rundt: Besøg f.eks. Ebeltoft (15 km), der 
hurtigt nås på en køretur langs Ebeltoft Vig.

Ringhotel	Gutshof	Sparow	HHHH			
Den gamle herregård midtvejs mellem Schwerin og Neubrandenburg, 
er i dag indrettet til at modtage sine gæster med luksusfaciliteter 
som pool og et hav af aktivitetstilbud på programmet. Godset ligger 
omgivet af skønne skove, natur og en perlerække af søer midt i det 
mecklenburgske sølandskab. Pragtslotte, hansestadsromantik og 
bindingsværksidyl præger landskabet, som tæller mere end 2000 
glitrende søer og 1700 km brusende bølger langs Østersøkysten.

Gartenhotel	Daxer	HHHH			
Det 4-stjernede Gartenhotel Daxer ligger i 1000 meters højde med 
en fremragende udsigt over feriebyen Zell am See og søen Zeller 
See. Søen ligger i fortryllende smukke omgivelser, og i Zell am 
See kan man dyrke vand- eller sejlsport på søen – eller man kan 
tage med en af bjergbanerne op for at nyde udsigten eller tage på 
vandretur i det betagende bjerglandskab. Om dagen kan I benytte 
jer af hotellets lille badesø, hvor både børn og voksne kan nyde 
en varm sommerdag.

Miniferie	i	Mols	Bjerge
3	dages	ferie	på	hotel	på	Djursland

Nordvej 12, Vangen, 
9900 Frederikshavn

Teknisk arrangør:

Pris pr. person i dobbeltværelse fra

2.749,-
Pris uden rejsekode fra 3.049,-

Pristillæg 6.7.-23.8.: 500,-

•	 7	overnatninger	
	 inkl.	helpension
•	 Happy	hour	daligt	kl.	20-21
•	 1	flaske	prosecco
•	 2	x	guidet	vandretur
•	 1	x	ølsmagning	og	snack
•	 50	%	rabat	på	bådtur	
	 på	Zellersøen

Ankomst:	Lørdage i perioden 
18.5.-21.9.2013.

OBS: Kurafgift EUR 1,20 pr. pers. pr. døgn.


