
Pris pr. person i dobbeltværelse: Kr. 3850,- 

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 800,- 
 

Inkluderet i prisen: 

Bus, færger og frivillige turhjælpere. Kaffe ved bussen med wienerbrød på   
udrejsen. 3 nætter på Hotel Comwell Rebild Bakker med 1/2 pension. Kaffe  
og kage ved ankomst samt kaffe hver aften efter maden. Frokost hver dag på 
restaurant. Sejltur, entréer samt forplejning i Jesperhus.  

Drikkevarer for egen regning med undtagelse af Jesperhus. 
 

Ikke inkluderet i prisen: 

Drikkevarer til maden samt 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: ÆS100820 + 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. 07.25. 

Fra Busholdepladsen ved jernbanen kl. 07.40. 
 

Rejsedeltagerne skal være selvhjulpne. Husk sygesikringskort! 
 

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

Ret til ændringer i rækkefølgen af  programmet forbeholdes. 

 

 
k 

 Sensommerrejse                                
til Rebild Bakker, Aalborg                   

og Jesperhus Blomsterpark 
10. til 13. august 2020 

Ældre-Sagen Nakskov-Rudbjerg har             
i samarbejde med  

Teknisk Rejsearrangør 
Madsens Bustrafik 

- registeret i rejsegarantifonden nr. 2527 - 
arrangeret denne 4-dages rejse. 

Vi bor på 
Hotel Comwell Rebild Bakker 

Rebildvej 36 
9520 Skørping 

Telefon: 98 39 12 22 



Turen til Rebild Bakker fordeler sig således: 

1. dag 

Vi sætter kursen direkte mod Tårs, hvor vi tager færgen. Snart 
er vi på vej mod formiddagskaffen med wienerbrød. Bagefter 
drager vi med passende pauser til vores frokostmål Hasselager 
Kro, hvor der serveres 2 stk. smørrebrød. Efter frokost kører vi 
mod Comwell i Rebild Bakker, hvor eftermiddagskaffen med 
kage venter os. 

Forventet middag klokken 19.00. Efterfulgt af kaffe. 

2. dag 

I dag kører vi til Egense, hvor vi tager færgen til Hals. Nu er vi 
på vej til Aalborg, hvor vi besøger Utzons havneparti med mu-
sik-huset samt andre seværdigheder i Aalborg .I Jens Bangs 
stenhus finder vi restaurant Duus Vinkælder, hvor vi spiser vo-
res frokost. 
     Egense/Hals                                                        Utzons havneparti                                             Musikkens hus 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                     
Jens Bangs hus                                                                            Duus Vinkælder 

Forventet middag klokken 19.00 .Efterfulgt af kaffe 

3. dag 

I dag kører vi til Jesperhus Blomsterpark på Mors. Entré og      
frokost med en øl / vand samt kaffe og kringle er med i prisen. Vi 
bruger nogen tid her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter nogle hyggelige timer drager vi igen mod hotel Comwell i 
Rebild Bakker. 

Forventet middag klokken 19.00. Efterfulgt af kaffe. 

 

 4. dag 

Efter morgenmaden pakker vi bussen og begynder vores       
hjemrejse. Undervejs spiser vi frokost på Jerlev kro; den er     
med i prisen. 

 

 

 

 

Med passende pauser undervejs er vi i Nakskov først på aftenen. 


