
Pris pr. person i dobbeltværelse: Kr. 4380,- 

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 500,- 
 

Inkluderet i prisen: 

Bus, færger og frivillige turhjælpere. 4 nætter på Hotel Winzerverein med 1/2 
pension. Frokost ved bussen 5 dage. Entréer, sejltur, togtur og veteranbus til 
borg. Vinsmagning på hotellet en aften. 
 

Ikke inkluderet i prisen: 

Drikkevarer til maden og forfriskninger ved bussen.  
 

Tilmelding fra nu efter først til mølle princippet til: 

Niels Larsen, tlf.  54 92 63 84 
 

Betaling af depositum kr. 500,- senest 8 dage efter tilmelding. 

Rejsen er først bestilt, når depositum er betalt.  

Betaling af restbeløbet senest  30 dage før afrejse. 
 

Al betaling foregår til Madsens Bustrafik. 

Reg.nr. 4875 kontonr. 6571557 i Danske Bank (netbankoverførsel) 

Tekst til modtager: ÆS07062020+ deltagernavn 

Eller: Girokort — 01 kort — giro nr. 6571557 

Eller: Kontant til Madsens Bustrafik, Skovvænget 11, 4900 Nakskov. 
 

Afgang: 

Fra Madsens Bustrafik, Skovvænget 11, Nakskov kl. 06.30. 

Fra Busholdepladsen ved jernbanen kl. 6.45. 
 

Rejsedeltagerne skal være selvhjulpne. Husk pas og det blå                 
sygesikringskort samt telefonen indstillet til brug i udlandet. 
 

Ønskes afbestillingsforsikring og/eller hjemrejseforsikring tegnes dette 
i eget forsikringsselskab eller hos Bus Madsen. 
 

Ret til ændringer i rækkefølgen af  programmet forbeholdes. 

 

Sommer rejse  til  

Holland 

5. juni til 9. juni 2019 

 

 

 

 

 

       

    Ældresagen Nakskov-Rudbjerg har i samarbejde 

med Teknisk Rejsearrangør 

Madsens Bustrafik 

Registreret i rejsegarantifonden nr. 2527 

arrangerer denne 5  dages  rejse 

Vi bor på: 

**** Hotel Amicitia 

Graaf Adolfstraat 37 

8606 BT Sneek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ældre-Sagen Nakskov-Rudbjerg har i samarbejde  

med Teknisk Rejsearrangør 

Madsens Bustrafik 

- registeret i Rejsegarantifonden nr. 2527 - 

arrangeret denne 5-dages tur. 

Vi bor på: 

Hotel Winzerverein  

Burgstrasse 9 

54492 Zeltingen-Rachtig 

Telefon +49 6532 2321 

Sommerrejse  
til Mosel, Trier, Luxembourg  

og et smut til Frankrig 

7. til 11. juni 2020 



Turen til Mosel fordeler sig således: 

1. dag 

Vi sætter kursen direkte mod Rødby Færge, hvor vi sejer ca. 45 
minutter til Puttgarden. 

Med passende pauser undervejs, når vi frem til frokost, som vi 
spiser ved bussen (med i prisen). Efter frokost kører vi videre 
mod vort rejsemål Zeltingen ved Mosel. Forventet ankomst til 
spisetid. 

Forventet middag klokken 19.00 hver aften. 

En aften vil der være vinsmagning på hotellet. Inden da har vi  
en dag kigget ind til vinbonden, som kommer med vinen. 

2. dag 

Turen går til Cochem, hvor vi tager en tur i byen med  

Mosel Wein-Express toget og ser på omgivelserne.  

Frokost ved bussen. 

 

 

 

 

 

 

                       

                  

 

 

 

 

3. dag 

Vi sætter kursen mod  Thionville i Frankrig, hvor vi holder en 
lille pause. 

 

 

 

Derefter sætter vi kursen mod Luxembourg City. 

Frokost ved bussen 

4. dag 

Dagen tilbringes i Trier, hvor vi skal se den gamle byport      
Porta Nigra, domkirken og den romerske arena. Vi får også tid 
til at vandre i den gamle bykerne.  

Frokost ved bussen på et passende tidspunkt. 

 

 

 

                                                                                                    

 

5. dag 

Efter morgenmaden pakker vi bussen og påbegynder          
hjemrejsen. Med passende pauser undervejs og frokost ved 
bussen (med i prisen), er vi igen i Danmark om aftenen, med 
mange gode minder i bagagen. 

 


