
Kære Ældre Sagen lokalforening

Hos NILLES tror vi på, at det at rejse sammen styrker fællesskabet og giver næring til de 
interesser, der knytter jer sammen. 

Derfor går vi op i at skabe grupperejser med unik-
ke udflugter og oplevelser inkluderet. Alene sidste 
år sendte vi over 100 grupper afsted til rejsemål 
som Prag, Berlin og København, og til mange af 
dem skræddersyede vi rejser med særligt indhold 
– skal I også prøve portvinssmagning i Portugal, 
naturoplevelser i Harzen eller spille bridgeturne-
ring i Sydspanien? 

REJSER MED INDHOLD – OG GÆSTER FRA 
HELE LANDET
NILLES er et nordjysk rejsebureau, men vores 
gæster kommer fra hele Jylland, Fyn og Sjælland. 
Med gode samarbejdspartnere og over 70 års 
erfaring har vi specialiseret os i at skabe indholds-
rige grupperejser til priser, hvor alle kan være 
med. Det er nok derfor, at så mange af vores nye 
gæster bliver til faste gæster, som rejser med os 
år efter år. 

Vi vil så gerne fortælle jer mere om alt det, der er 
inkluderet i prisen, og kommer gerne ud og holder 
foredrag om rejser med NILLES. 

Vi kan for eksempel slet ikke lade være med at 
nævne, at vores rejser som udgangspunkt er med;

ü  4-STJERNET TURISTBUS OG/ELLER FLY 
ü  HALVPENSION OG FORPLEJNING PÅ  

UD- OG HJEMREJSE 

ü MANGE SPÆNDENDE UDFLUGTER

ü  DANSK REJSELEDER SAMT ÆLDRE SAGEN 
TUR-HJÆLPER

Men det kan du læse meget mere om på 
www.nilles.as/grupperejser , hvor vi også 
giver en forsmag på rejsemål og udflugter med 
NILLES i 2018. 

Du kan også ringe til NILLES’ nye gruppeteam 
på tlf. 7021 6022 eller sende en mail til 
grupperejser@nilles.as og få tilsendt vores nye 
grupperejsekatalog. 

Venlig hilsen,
Mads Kjær,
NILLES’ Gruppeteam 

GRUPPEREJSER 
MED NILLES 2018-2019

Bestil katalog og lad dig inspirere WWW.NILLES.AS/BESTIL-KATALOG

http://www.nilles.as/grupperejser


BERLIN · 5 DAGE  

Få byer har så meget at byde på som Berlin. 
På vores rejse rundt i byen oplever vi historiens 
vingesus og fremtidens nærvær. Ethvert 
gadehjørne og enhver bygning bærer byens 
spændende og omtumlede historie på sig. 
Men mere end nogen anden ser Berlin også 
fremad: Her er historien levende og her skrives 
ny historie. Vi bor midt på Alexanderplatz med 
fantastisk udsigt til TV-tårnet fra vores city-view 
værelser.

5 DAGE FRA KR. 3.295* PR. PERS.

*  Priserne er frapriser i dobbeltværelse. 
Enkelværelsestillæg kr. 800. 
Afrejse juli ved min. 30 max 54 deltagere.

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:

ü	 4-stjernet bus 
ü	 4 overnatninger i Berlin 
ü	 4 x morgenmad 
ü	 1 x velkomstmiddag på hotel 
ü	 1 x morgenkomplet (udrejse) 
ü	 2 x frokost (ud- og hjemrejse) 
ü	 City view værelser (udsigt mod TV-tårnet) 
ü	 1 x entré til panoramaterrasse på hotel 
ü	 Udflugter ekskl. entréer 
ü	Dansk rejseleder samt Ældre Sagen tur-hjælper

KORSBÆK PÅ BAKKEN · 
3 DAGE  

Tag med på Dyrehavsbakken i København, 
hvor en tro kopi af Korsbæk fra Matador-serien 
er opbygget. Gå en tur i Algade, kom på visit 
i Varnæs’ dagligstue, klap hunden Kvik og 
hils på Laura i køkkenet. Vi spiser frokost på 
Korsbæks mondæne restauration Postgaarden, 
hvor overtjener Olsen styrer etablissementet 
med sikker hånd. Glæd dig til en tidsrejse 
tilbage til årene 1929 - 1947. 

3 DAGE FRA KR. 2.595* PR. PERS.

*  Priserne er frapriser i dobbeltværelse. 
Enkelværelsestillæg kr. 740. 
Afrejse juli ved min. 30 max 54 deltagere.

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:

ü	4-stjernet bus 
ü	2 overnatninger i København 
ü	2 x morgenmad 
ü	1 x morgenkomplet (udrejse) 
ü	1 x aftensmad (hjemrejse) 
ü	1 x frokost på Postgaarden 
ü	Rundvisning i Korsbæk 
ü	Udflugter ekskl. entréer 
ü	Dansk rejseleder samt Ældre Sagen tur-hjælper

HAMBURG · 4 DAGE  

Hamburg har det hele! Byen er med rekordfart 
blevet en af Tysklands mest besøgte byer, 
og den moderne storby er da også et sandt 
overflødighedshorn af trendy butikker, interes-
sante museer og små, hyggelige gader med 
cafeliv og gode restauranter. Desuden tilbyder 
Hamburg et væld af kulturelle arrangementer 
som f.eks. operaer og koncerter. Vi bor på et 
godt hotel med den helt rigtige beliggenhed i 
hjertet af Hamburg.

4 DAGE FRA KR. 2.945* PR. PERS.

*  Priserne er frapriser i dobbeltværelse. 
Enkelværelsestillæg kr. 450. 
Afrejse maj ved min. 30 max 54 deltagere.

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:

ü	4-stjernet bus 
ü	3 overnatninger centralt i Hamburg 
ü	3 x morgenmad 
ü	1 x velkomstmiddag 
ü	1 x morgenkomplet (udrejse) 
ü	1 x frokost (udrejse) 
ü	1 x aftensmad (hjemrejse) 
ü	Alle nævnte udflugter ekskl. entreer 
ü	Dansk rejseleder samt Ældre Sagen tur-hjælper

PRISEKSEMPLER 2018-2019:

SE HELE REJSEN HER SE HELE REJSEN HER SE HELE REJSEN HER 

SE HELE REJSEN HER 

Rejsegaranti nummer - 1046

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü	4-stjernet bus 
ü	4 overnatninger i Goslar 
ü	4 x morgenmad 
ü	4 x aftensmad 
ü	1 x morgenkomplet (udrejse) 
ü	1 x frokost (udrejse) 
ü	1 x frokostbuffet (hjemrejse) 
ü	Udflugter ekskl. entréer, minebesøg og togtur 
ü	Dansk rejseleder samt Ældre Sagen tur-hjælper

HARZEN – GOSLAR · 5 DAGE  

Tag med til Harzens eventyrlige bjerglandskaber og gamle, UNESCO-listede 
minebyer, hvor bindingsværk og træskærerkunst går op i en højere enhed. 
Harzens vilde natur er også oplagt for jer, der holder af at snøre vandresko-
ene. De skovklædte bjerge er ideelle at vandre og vi laver udflugter i alle 
sværhedsgrader.

5 DAGE FRA KR. 2.995* PR. PERS.
*  Priserne er frapriser i dobbeltværelse. Enkelværelsestillæg kr. 450. 

Afrejse oktober ved minimum 36 deltagere

http://www.nilles.as/berlin
http://www.nilles.as/matador
http://www.nilles.as/hamburg
https://www.nilles.as/harzen-goslar

