
PRISER

Pr. person (i delt dobbeltværelse): kr. 2.750,00

Rabat for 3 sengsværelse (pr. person): kr. 100,00

Tillæg for enkeltværelse: kr. 900,00

Tillæg for fast plads i bussen: kr. 100,00

Tillæg for rejseforsikring: fra kr. 249,00

Tillæg for årsafbestillingsforsikring: kr. 272,00 

BETALING

Vi sender din tilmelding videre til NILLES REJSER, 

som fremsender opkrævning i form af rejsebevis.

Depositum 20% ved tilmelding.

Resterende beløb senest 36 dage før afrejse.

KONTAKT OG TILMELDING

Erna Bach: tlf. 29 43 71 42 eller

Hanne Lauritsen: hannelauritsen.dk@gmail.com

Ved tilmelding skal vi have flg. oplysninger:

Navn - adresse - telefon - e-mail 

Værelsestype - og hvem du vil dele værelse med

Evt. fast plads i bussen - tildeles efter først til mølle 

princippet. VIGTIGT - Hvis I er flere, der gerne vil 

sidde sammen, skal I tilmelde jer samtidig. 

Ønsker du at tegne rejsforsikring?(oplys fødselsdato/år)

Ønsker du at tegne afbestillingsforsikring?

Opsamlingssted (se kortet nederst på siden)

TILMELD DIG I DAG -

I MORGEN KAN DET VÆRE FOR SENT !!!

Busrejse til miniaturemesse i

5. - 8. juni 2020

Vi gentager succesen fra 2018... En busrejse til 

miniaturemessen 1zu12 i Rheda-Wiedenbrück - 

den største messe i Tyskland med omkring 200 

stande. Det er her nogle af de største miniature-

kunsthåndværkere udstiller og sælger deres 

unikke ting. Men der er også billigere ting, og 

masser af spændende ting til gør-det-selv-folket. 

Kort sagt, der er noget for alle miniatureinteres-

serede. Du kan læse mere om messen her:

Pris pr. person

for 4 dage med bus, 

hotel og halvpension

 

www.1zu12.com/Mese_Start_Grau_D.htms

Rejsen bliver næsten lige som sidst. En ændring 

bliver, at vi valgt et andet hotel, som også ligger i 

centrum af Gütersloh. Denne gang bliver der end-

videre mulighed for at bestille fast plads i bussen.

Vi glæder os til at se både nye og kendte ansigter. 

Mvh. Erna og Hanne.

Rejsen er arrangeret i samarbejde med NILLES 

REJSER, som også har det økonomiske ansvar.

Dybvad
Aalborg
Haverslev
Hobro
Randers
Århus
Skanderborg
Horsens
Vejle
Kolding
Haderslev
Aabenrå
Padborg

RHEDA

2.750,-



REJSEBESKRIVELSE

Fredag den 5. juni 2020:

Bussen kører ud af garagen i Dybvad kl. 06.00 og kører ned gennem Jylland, hvor vi hver især 

vil blive samlet op på det opsamlingssted, som vi har oplyst til NILLES (tidspunktet kommer til 

at stå på rejsebeviset). Når vi kommer til Hedensted, holder vi pause. Her skal vi nemlig spise 

morgenmad. Vi fortsætter ned gennem Syd- og Sønderjylland, hvor de sidste gæster stiger 

ombord på bussen. I Tyskland er der mulighed for at købe kolde og varme drikkevarer i bus-

sen. Vi holder en længere pause i Nemünster, hvor vi får serveret varm mad til frokost. Om 

aftenen ankommer vi til Gütersloh, hvor vi skal bo på et hotel i centrum af byen. Efter 

indkvartering på hotellet spiser vi aftensmad sammen. 

Lørdag den 6. juni  2020:

Morgenbuffet på hotellet. Fra hotellet til miniaturemessen er der kun 9 km. Vi kører dertil, så vi 

kan være der i god tid, inden vi bliver lukket ind kl. 11.00. Når messen er lukket kl. 18.00, hen-

ter bussen os og kører os hjem til hotellet. Her spiser vi aftensmad sammen.     

Søndag den 7. juni 2020:

Morgenbuffet på hotellet. Bussen kører den samme tur til messen som dagen før, dog en time 

tidligere. Men vil du hellere ud på egen hånd, er du velkommen til det. Der er aftensmad på 

hotellet som de øvrige aftener.

Mandag den 8. juni 2020:

Morgenbuffet på hotellet. Herefter pakker vi bussen og kører nordpå. Ved grænsen er der mu-

lighed for at handle ved Otto Duborg. Vi kører op til Røde Kro, hvor der er frokostbuffet til os på 

kroen. Herefter fortsætter bussen op gennem Jylland og sætter os af på de steder, hvor vi hver 

især stod på.  

INKLUDERET I REJSENS PRIS

4-stjernet bus

3 overnatninger i Gütersloh

1 x morgenkomplet (udrejse)

3 x morgenmad

3 x aftensmad

1 x frokost (udrejse)

1 x frokostbuffet (hjemrejse)

Alle nævnte udflugter ekskl. entreer, personlige 

udgifter og drikkevarer. Bidrag til rejsegaranti-

fonden og rejsebureauansvarsforsikring i

henhold til lov om pakkerejser. Rejsebureauan-

svarsforsikring i henhold til lov om pakkerejser. 

ENTRE TIL MESSEN

Begge dage: Euro 15,00 

VALUTA

Euro

HOTEL

Park Hotel Gütersloh

Kirchenstrasse 27

D-33330 Gütersloh 

+49 5241 8770

www.parkhotel-gt.de
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