DAKAPO REJSER
V/ Anne-Marie Stenderup
Kirkevej 27, Veerst
6600 Vejen
Mobil 2016 2659
Mail. am@stenderup.biz

BUSREJSE TIL SZCZECIN
DAKAPO REJSER tilbyder herved en juleindkøbs-busrejse til Szczecin i Polen.
Afrejse:

Torsdag den 17. november 2022
kl. 6:30 fra Vestre Maltvej 7, 6650 Brørup eller
kl. 7:00 fra Vestergyden 19, Andst

Hjemkomst:

Søndag den 20. november 2020, ca. kl. 18:30 i Andst
Rejsens pris: 2.298,00 kr. pr person i dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse er 573,00 kr.
3 overnatninger på Hotel ”Radisson”

I rejsens pris er følgende inkluderet:
•
•
•
•
•
•

Kørsel i luksusbus med toilet, køleskab, video, indstillelige sæder.
Kaffemaskine (gratis kaffe i pauserne, på ud- og hjemtur).
3 overnatninger på hotel ”Radisson” i Szezecin med morgenmad.
Alle værelser har eget bad, toilet, telefon og farve-tv og Wi-Fi.
Besøg på loppemarked nær den tyske grænse.
Dansktalende polsk guide.

Tilmelding bedes foretaget hurtigst muligt til:
Anne-Marie Stenderup, Kirkevej 27, Veerst - 2016 2659
am@stenderup.biz

Når tilmelding har fundet sted, skal beløbet for rejsen indsættes på: 7040-0002043601 eller
der kan betales kontant til ovenstående.
Beløbet for rejsen skal være indbetalt senest den 15. september 2022
Vi håber, at I vil orientere venner og rejsefæller om ovennævnte rejse.
RØGFRI BUS. Der vil blive gjort ophold, så rygere kan få sig en smøg.
Ret til ændringer forbeholdes - turen kan blive aflyst, ved for få tilmeldinger.
Med venlig hilsen
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1. dag - torsdag den 17. november 2022:
Afrejse præcis ifølge program kl. 7:00 fra Vestergyden 19, Andst.
Vi forventer at ankomme ca. kl. 16:00 til Hotel ”SAS RADISSON”, hvor vi indlogeres.
Det er et af byens bedste hoteller med en dejlig restaurant. Alle værelser har eget bad, farve-Tv, telefon og roomservice og gratis Wi-Fi.
Aftenen til fri disposition.
2. dag - fredag den 18. november 2022:
Morgenmad kl. 7:00 - 10:00 med stort ta’ selv bord.
Kl. 10:00 kører vi på loppemarked Zan s.c. Targowiska, det er et stort marked der ligger tæt på den tyske grænse.
Forventet hjemkomst ca. kl. 14.
Resten af dagen til fri disposition.

3. dag - lørdag den 19. november 2022:
Morgenmad kl. 7:00 - 10:00 med stort ta’ selv bord.
Kl. 10:00 kører vi en bytur samt en tur ud i det pommerske landskab.
Dansktalende guide på turen. Forventet hjemkomst ca. kl. 13:00.
Der bliver arrangeret fællesspisning om aftenen, i prisen er både entre, mad og levende musik.
Bussen afgår fra Radisson hotel kl. 18:45.
Pris kr. 250,- pr person - Tilmelding og betaling i bussen.
4. dag - søndag den 20. november 2022:
Kl. 6:00 vækning.
Morgenmad kl. 7:00, Det sædvanlige store ta’ selv bord.
Kl. 8:00 begynder hjemturen mod Danmark. Vi benytter samme rute som på udturen.
Ved den dansk/tyske grænse gøres ophold for de sidste indkøb. Vi forventer, at være hjemme i Andst kl. ca. 18:00.

Med venlig hilsen
DAKAPO REJSER
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I samarbejde med: Brørup Turistbusser
Medlem af rejsegarantifonden nr. 836

