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B.G.Busrejser Sarupvej 7, 6470 Sydals tlf. 74404446
www.bgbusrejser.dk

Indeholder alle vore kendte, afholdte destinationer. Vi har både 1-dags, 2-dages,
3-dages, 4-dages og længere ture.
Tag med os på sne-ture i januar og februar, som henvender sig både til skifolket
og personer der ønsker at køre rundt i den skønne natur og se seværdigheder.
Sommerturene går til bla. Asmannshausen, Dresden, Prag, Lüneburger Heide
og det smukke Bornholm.
Alle ture køres i røgfrie busser med air kondition og toilet. Der holdes pauser
med passende mellemrum, og der serveres gratis kaffe under hele turen.
Der er madpakke på udturen og pølser med brød på hjemturen.
Alle udflugter, guider og entreer er inkluderet i prisen. Er der undtagelser
fremgår det tydeligt af programmerne. Tillægspris på enkeltværelser fremgår af
turprogrammerne, da den kan variere en del hotellerne imellem.
De tyske byer opkræver en turistafgift pr. gæst, som vi har været nødt til at
indregne i vore priser.
B.G. Busrejser er medlem af den danske rejsegarantifond.
Opsamling efter behov, i Sønderborg ved Sdr. Landevej, Kirketorvet og Statoil.

Vi forbeholder os ret til mindre, vejr og trafik betingede, ændringer i
programmerne.

Møns Klint
14. - 16. april

1.dag: Vi starter fra Lysabild kl. 8:00, med opsamling efter behov. Efter
ankomst til hotellet Residens Møen er der check-in og tid på egen hånd
indtil kl. 19:00, hvor vi får serveret en 2-retters middag.
2.dag: efter morgenmaden får vi en guidet tur på Møn, hvor vi skal se
Kalkmalerierne i Elmelunde kirke, besøge Geocenter Møns Klint hvor vi
også indtager vores frokost. Derefter er der tid på egen hånd på Møns
Klint. Ca. kl. 16:00 kører vi fra Møns Klint. Frem til middagen klokken
19:00 har man på egen hånd.
3.dag: Efter morgenmaden kører vi med guiden til Nyord og ser
Thorsvang, hvor også frokosten, samt kaffe og kage serveres. Ca. kl 15:15
kører vi fra Thorsvang og vender snuden hjem.
Alt dette for kun:

2500 kr. (enkv.+ 400 kr.)

Prisen er inkl. Bustransport, guidede udflugter, overnatninger med ½ pension.

Tilmelding senest: 3/3 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Blomstertur til Holland
20. – 24. april

Vi bor på vort flotte Hotel Sassenheim, der ligger midt i området med de store
tulipanmarker, tæt ved den flotte Keukenhof Blomsterpark.
1. dag: Vi starter fra Lysabild kl. 5.00, og påregner at være ved vort hotel i god tid,
således vi kan blive indlogeret inden den flotte buffet anrettes.
2. dag: er der udflugt til Amsterdam, hvor vor dansktalende guide venter os, parat til
at føre os rundt i den smukke, gamle by, med de mange seværdigheder. Og der bliver
også tid til en sejltur på de mange kanaler. (ikke inkl.)
3. dag: udflugt til den flotte blomsterpark Keukenhof , hvor der er et mylder af alle
former for løgplanter, og især tulipaner.
4. dag: Efter rundturen i parken, kører vi til Rotterdam med de flotte huse og
kanaler, her har vi vores dansktalende guide med. Derefter køres til residens- og
regeringsbyen Haag.
5. dag: Afgang mod Danmark
Alt dette for kun:

3800 kr. (enkv.+ 900 kr.)

Prisen er inkl. Bustransport, guidede udflugter, entre til Keukenhof, overnatninger med ½ pension.

Tilmelding senest: 9/3 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Endags tur til Odense
30. april

Éndags tur til Odense med afgang fra Lysabild kl. 7:00, med opsamling efter behov.
Vi starter med at se H.C. Andersens hus og sejler derefter en tur på Odense Å.
Kl. 17:00 spiser vi aftensmad på Vissenbjerg Storkro, og forventer at være hjemme
kl. 21:00.

Denne historiske dag for:

650 kr

Prisen indeholder: Bustransport, entré, sejltur og aftensmad

Tilmelding senest: 9/4 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Barlinek i Polen
5. – 9. maj

Barlinek ligger ca. 70 km syd for Stettin. Byen kaldtes ”klein Berlin” i den tyske tid,
stedet hvor de rige Berlinere slappede af.
Vi bor på det hotel Barlinek. Værten har lovet os to aftener med underholdning.
1.dag Vi starter fra Lysabild kl. 6.00, opsamling efter behov. Vi er ved hotellet i god
tid, så vi kan få vore værelser, og eventuelt nyde udsigten fra terrassen, der ligger lige
ned til den store Barlinek Sø, inden den flotte menu bliver serveret.
2. dag kører vi til Stettin med vor dansktalende Guide Izabela. Vi besøger
krystalhuset, derefter byrundtur, med parken, den flotte Haken terrasse og det store
marked, hvor man kan købe en masse, som man måske ikke har brug for.
Eftermiddags sejltur på søen. Om aftenen festaften på hotellet.
3. dag. Ca. kl. 9:30 udflugt Bryggeriet Witnicha hvor der er rundvisning og
smagsprøver og frokost. Vi besøger også byen Gorzow. Hjemturen går gennem det
smukke skovrige landskab. Om aftenen underholdning på hotellet.
4. dag Kl 10:00 udflugt til Bondegård og kirke hvor der kan købes frokost. Derefter
bytur med Isabella i Barlinek, i Bus eller på gåben
5. dag starter vi hjemturen, efter det righoldige morgenbord.
Alt dette for kun:

3600 kr. (enkv. + 500 kr.)

Prisen inkl. Bustransport, alle udflugter, sejltur, underholdning på hotellet, guide til rådighed hver
dag, og overnatninger med ½ pension.

Tilmelding senest: 24/3 – 2022s

B.G.Busrejser 74404446

Forår i Harz
19. – 22. maj

Oplev denne skønne sommertid i det grønne Harz.
Vi bor på det hyggelige Maritim Berghotel Braunlage, der ligger lige ved
svævebanen til toppen af Wurmberg. Mad og betjening helt i top.
1.dag: Vi starter fra Lysabild kl. 7.00, og samler op efter behov. Vi er ved hotellet i
god tid inden aftensmaden, så vi har god tid til at blive installeret.
2 dag. Udflugt til Goslar, den skønne Okertal, med den store dæmning, og hjemtur
gennem det skønne vest Harz.
3. dag. Udflugt til Øst Harz, Vi besøger Werningerode, med de gamle
bindingsværkshuse fra middelalderen.
4. dag sætter vi kurs mod Danmark.
Denne fortryllende tur for kun:

3000 kr. (enkv. + 400 kr.)

I prisen er inkl. Bustransport, alle udflugter, overnatning med halvpension, turistafg., guide og fri
afbenyttelse af svømmepølen.

Tilmelding senest: 8/4 -2022

B.G.Busrejser 74404446

Thüringen
26. – 29. maj

1. dag: Afgang fra Lysabild kl. 7:00 med opsamling efter behov. Vi ankommer til
Hotel Michel i Suhl i god tid, så vi kan nå at nyder byen vi bor i.
2. dag: Vi besøger Waffenmuseum i Suhl og tager på byrundtur.
3. dag: Erfurt skal besøges og vi har en guide med til at fortælle om denne
historiske by.
4. dag: Efter morgenmaden sætter vi kurs mod Danmark
Denne historiske tur for:

3800 kr. (enkv. + 600 kr.)

Prisen er inkl. Bustransport, madpakker, sejltur Heiligenhafen, danseaften med musik, madpakke
og middag.

Tilmelding senest: 8/4 -2022

B.G.Busrejser 74404446

Bornholm
8. – 12. juni

Oplev solskinsøen Bornholm på bedste vis med os.
Vi bor, som vi plejer, på det hyggelige familiehotel ”Klostergården” i Allinge,
hvor man har lovet at forkæle os under vort ophold.Klostergården ligger kun 250m
fra stranden, og der er en fantastisk udsigt over Østersøen. Kun 5 min. til Allinge
torv.
1. dag: Vi starter fra Lysabild 7.00, opsamling efter behov. Vi skal med færgen fra
Ystad til Rønne. Vi er i god tid ved hotellet, kan blive installeret og nå at kigge
lidt på Allinge.
2. dag kører vi til Hammeren, Hammershus over Slotslyngen til Hasle og Rønne,
Inden vi kører over Aakirkeby, Almindingen og Hjem. Denne dag spiser vi
middagen på den berømte fiskerestaurant i Allinge.
3. dag tager vi østkysten ned, Gudhjem, Svaneke, Nexø og Dueodde inden vi
returnerer over Paradisbakkerne, Østermarie og Østerlars.
4. dag kl. 10:00 med båden fra Gudhjem til Christians Ø
5. dag er der hjemrejse
Vi forbeholder os ret til vejr-betingede ændringer i programmets rækkefølge.
Hele denne flotte tur kan vi gøre for:

4000 kr (enkv. + 500 kr.)

Prisen indeholder: overnatninger med ½ pension, bustransport, broafgifter, færgebillet, sejltur til
Christians Ø og alle udflugter. Evt. entreer er ikke inkluderet.

Tilmelding senest: 27/4 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Bremen & Bremerhaven
16. – 19. juni

Tag med til den gamle Hansestad og få en uventet stor oplevelse. I Bremerhaven
oplever vi det fantastiske Klimahaus og udvandrer museet.
Vi bor på det **** Hotel Best Western Zur Post, midt i Bremen, 10 min. gang fra
Rådhuspladsen.
1.dag: Vi starter fra Lysabild kl. 7.00, opsamling efter behov. kl. 13.00 er vi ved
hotellet, hvor vor guide venter os til en tur rundt i Bremen.
2. dag: henter vor guide os til en rundvandring omkring Rådhus, Domkirke,
Bötcherstrasse og den ældste del af Bremen, das Schnoor-viertel og meget andet.
Om aftenen spiser vi i Ratskeller, en oplevelse i sig selv.
3.dag: Kører vi til Bremerhaven, hvor vi besøger Klima Haus og udvandrer museet.
Derefter slapper vi af på en havnerundfart, inden vi kører til den sidste knejpe før
New York og spise frokost (er med i prisen).
4. dag: kører vi hjem over Altes Land, og tager med færgen over Elben til
Glückstadt, byen er oprettet af Christian 4-tal.

Denne store oplevelse kan vi tilbyde for:

3200 kr. (enkv. + 400 kr.)

Prisen indeholder: bustransport, overnatning, guide, turistafgift, entre til Klima haus,
Havnerundfart, frokost i Bremerhaven, færge over Elben.

Tilmelding, som er senest: 3/5- 2022

B.G.Busrejser 74404446

Halle – Østrig - Bodensee
25. juni – 3. juli

Turen er med overnatning i Halle på udturen og i Friedrichshafen på hjemturen.
1. dag: Vi kører fra Lysabild kl. 6:00 og samler op efter behov. Vi ankommer til
Halle i god tid og kan efter ankomst selv gå på opdagelse i byen.
2. dag: Efter morgenmaden kører vi mod Lukashansl i Bruck over Salzburg, vort
egentlige mål. Inden man til middagen venter os med velkomst-obstler, er der
mulighed for en gåtur i byen Bruck.
3. dag: Tager vi turen til Grossglockner, op i sneen i 2700 meters højde. På
hjemturen kører vi over Heiligenblut, Lienz og gennem den impornerende
Taurntunnel hjem, hvor vi ser Grossglockner fra den anden side.
4. dag: Alm-tur, der faktisk er rejsens højdepunkt, og skal op og se hotellets køer og
får en gang biksemad med spejlæg. Hertil spiller Franzl harmonika og synger
sammen med os. Vi bliver kørt derop i terrængående biler – en uforglemmelig dag.
5. dag: Vi kører til Zell am See på egen hånd og spiser frokost på Restaurant
Kupferkessel.
6. dag: Kører vi gennem Tyrol over Kufstein og Rosenheim mod Bodensee til Hotel
Föhr i Friedrichshafen, hvor de serverer en god middag for os.
7. dag: Udflugt til blomsterøen Mainau.
8. dag: På egen hånd i Friedrichshafen.
9. dag: Efter morgenmaden starter hjemturen
Hele denne flotte tur fås for kun:

6500 kr. (enkv. + 1000 kr.)

Prisen indeholder: overnatninger med ½ pension, alle udflugter, vej og tunnel afgifter,
underholdning på hotellet, alm-tur(biksemad + 7 €).

Tilmelding senest: 14/5 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Asmannshausen
6. – 10. juli

Vi bor 4 nætter på det hyggelige familie hotel “Zwei Mohren”, med dansk
værtinde. Hotellet ligger helt ude ved Rhinen, og fra den store terrasse kan
man følge med i den livlige trafik på floden.
1. dag: Afgang fra Lysabild kl. 05.00, opsamling efter behov. Vi er ved
hotellet ca. kl 18:00. Efter den lækre middag, har dansestederne åbent, de
mange hyggelige restauranter, 100 m. fra hotellet, hvor der er musik og dans,
hvis man har mere energi.
2. dag udflugt til ”Niederwald Denkmahl”, man kan også komme med
stolelift til toppen, en flot tur. Derefter kører vi til Rüdesheim, eller tager
kabineliften ned til byen, hvor vi vil nyde eftermiddagen i den muntre og
spændende turistby.
3. dag Sejltur på Rhinen til ”Loreley”, bussen venter i Goashausen, og vi
kører til Lorelai udsigten.
Efter en rundtur i den gamle by kører vi hjem gennem de smukke vinbjerge.
Om aftenen kan man tage til Rüdesheim eller dansestederne i
Asmannshausen
4. dag tur til Koblenz med by-tog og en gåtur (er ikke med i prisen).
5. dag sætter vi kursen mod Danmark.
Alt dette for kun:

3300 kr. (enkv. + 500 kr.)

I prisen er inkluderet: Bustransport, overnatninger med ½ pension,sejltur på Rhinen,
turistafgift og guidet tur til Koblenz. (Lifttransport ikke inklusiv)

Tilmelding senest: 26/5 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Dresden & Spreewald
18. - 24. juli

1. dag: Vi starter fra Lysabild kl. 6.oo, opsamling efter behov, og påregner
ankomst til Hotel Ibis i god tid før den lækre aftensmad. Der bliver endda måske
tid til et besøg i Pragerstrasse, Dresdens flotte indkøbsgade hvorpå hotellet
ligger. Kun 700 meter fra hotellet ligger teaterpladsen med Semperoper, Zwinger
og Frauenkirche.
2. dag venter vor guide på os, og fører os rundt i den smukke by, først i bus,
derefter centrum til fods, inden vi spiser frokost i ”Pulverthurm” eller
”Sophienkeller” (Ikke inkl.) Derefter kører vi til Meissen og ser det
verdensberømte Porcelæn.
3. dag Sejltur på Elben, fra Pirna til Königstein, en meget smuk tur mellem de
imponerende klippeformationer. Fra Königstein kører vi gennem det smukke
bjerglandskab, til ”Die Bastei”, et utroligt flot landskab med forvitrede sandstens
-bjerge. Hvis man ikke har spist på båden er der mulighed for at købe frokost her.
4. dag på egen hånd i Dresden
5.dag Efter morgenmaden kører vi mod Spreewald til vores Waldhotel Eiche.
6. dag: Sejltur og byvandring med guide og med tid på egen hånd.
7. dag: Kursen sættes mod Danmark
Alt dette for kun:

5000 kr. (enkv. + 700 kr.)

Prisen inkluderer. Bustransport, guidede udflugter, entre til Meissen, bådtur til Königstein,
Bastei, overnatninger med ½ pension og turistafgift.

tilmelding senest: 7/6 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Berlin
4. – 7. august

1. dag: Turen starter fra Lysabild kl. 7.00, opsamling efter behov. Vi er ved Maritim
proArte Hotel Berlin i god tid inden den store aftenbuffet, og har god tid til at få
værelser fordelt. Hotellet ligger ikke langt fra Brandenburger Tor og Alexanderplatz.
2. dag: Guidet rundtur i Berlin med vor dansktalende guide Annette, hvor hun vil vise
os en mængde af Berlins seværdigheder. Derefter holder vi ved Berlin Zoo, hvor
man får lejlighed til at vandre på ”Kuh-Dam”, se Gedächtnis Kirche. Besøge
Europacentret og Europas største varehus ”KADEWE”.
Er der stemning for det kører vi en aftentur ind til Alexanderplatz og Fjernsynstårnet.
3. dag: 10:00 Kører vi ind til byen, hvor I kan gøre de sidste indkøb. Derefter kører vi
til Potsdam, hvor vi ser Sansouci slottet, (entreer til slottet ikke inkluderet), derefter
holder vi pause i den gamle by og beundrer de smukke gavlhuse.
4.dag: Efter morgenmaden kører vi mod Danmark.

Alt dette får i for kun:

3400 kr. (enkv. + 500 kr)

I prisen er inkl: bustransport, 2 dages guidede udflugter, overnatninger i **** hotel med ½ pension,
turistafg., sejltur på Spree. Sejltur og frokost i Spreewald.

Tilmelding senest: 23/6- 2022

B.G.Busrejser 74404446

Lüneburger Heide
11. - 14. august

Vi bor i den gamle slots by Celle, på Hotel Celler-Hof. Hotellet ligger midt i det gamle
kvarter, ikke langt fra slottet. Mad, værelser og betjening helt i top. Lyngen blomstrer fra
August til sidst i september, så det bliver et flot syn.
1.dag, vi kører fra Lysabild kl. 7.00. Efter vi har fået vore værelser er der rundvisning i
Celle med vor guide Jytte.
2. dag, besøger vi Hannover. Vi tager en vandretrur igennem den gamle bydel, besøger
det nye rådhus, regeringssædet „Landtag“, Hallen, hvor vi ser et stort marked og masser af
restauranter. Vandre gennem den ældste del af Hannover. Vi ender i en bayrisk restaurant
hvor der er mulighed for at spise frokost.
3. dag, er der ”Kutschen-Fahrt”. Vi kører i Hestevogn over den skønne blomstrende
Hede, og turen slutter af med at spise os ”sat” i hjemmelavet ærtesuppe. Så spares
frokosten den dag. Derefter tur til den smukke park i Schneverdingen og Wildhauser
Mindepark.
4.dag Efter morgenmaden kører vi mod Danmark.
Hele denne oplevelse kan fås for kun:

3000 kr. (enkv. + 400 kr.)

Prisen indeholder: Bustransport, alle udflugter, Kutscher-fahrt, turistafgift og overnatninger med ½
pension.

Tilmelding senest 30/6-2022

B.G.Busrejser 74404446

Schwerin og Wismar
18. - 21. august

Oplev Mecklenburg- Vorpommerns Hovedstad, med eventyrslottet, hvor
Dronning Alexandrine opvoksede, og den gamle Hanse stad Wismar.
Vi bor på Inter City Hotel midt i Schwerin. Mad, værelser og betjening er
helt i top. Hotellet udleverer gratis kort til bybusserne.
1. dag: Vi starter fra Lysabild kl. 7.00, og er ved hotellet i god tid inden
aftensmaden. Da hotellet ligger meget centralt kan man gå lidt på opdagelse i
byen, før eller efter middagen.
2. dag oplever vi den gamle Hansestad Wismar med den gamle havn, hvor der
ligger en restaureret Hanse-Kogge, og de gamle restaurerede Patrisierhuse fra
velhavende Hansers tid.
Den middelalderlige bykerne er fra 2002 optaget som Unesco-Verdensarv.
Efter hjemkomst bliver der tid til at se det flotte Schweriner slot.
3. dag kører vi til Möln, hvor vi bliver budt velkommen af Till Eulenspiegel.
Efter velkomsten er der guidet rundgang i den gamle by. Sejltur på søerne i
Möln – dog for egen regning.
4. dag starter vi hjemturen over Lübeck, Kiel og Eckernförde.
Alt dette for kun:

3000 kr. (enkv. + 400 kr.)

Prisen er inklusiv: bustransport, udflugter, tur til Möln, frokost ikke inklusiv. overnatning
med ½ pension på **** hotel, , turistafgift og entre til slottet.

Tilmelding senest: 7/7 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Samsø
27. august

Vi starter kl. 7:00 i Lysabild og samler op efter behov.
Vi sejler fra Hou kl. 11:00 og spiser 2-retters middagsmad på Flinchs Hotel og
skal retur med færgen mod Hou kl. 17:00.
På Samsø er der guide med, som vil vise os øens seværdigheder

Denne tur får du for:

700kr.

Prisen er inkl. kørsel, sejltur, guide og 2-retters middag.

Tilmelding senest: 30/7 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Prag
14. – 18. september

Så er der lejlighed til at besøge den ”Gyldne Stad” Prag. Byen med de mange
pladser, bygninger, broer, kort sagt dens skønhed bliver man betaget af hver gang
man besøger den.
1. dag: Vi starter fra Lysabild kl. 5.00, opsamling efter behov. Vi bor på ”Hotel
Don Giovanni”, beliggende i Prag 3. hotellet er indbydende, med god mad, fine
værelser og venlig betjening. Sprog er Tysk og Engelsk.
2. dag er der guidet rundtur i Prag, med besøg på borgen, Karlsbroen,
Wenzelplads og det maleriske kvarter omkring astronomiske ur.
3. dag arrangerer vi sejltur på Moldau, hvor man kan smage på det fortræffelige
Tjekkiske øl. Efter sejlturen er dagen til fri rådighed til opdagelse i den spændende
by. Om aftenen er der mulighed for at se vand-lysshow, dog for egen betaling.
4. dag udflugt til det gamle tronfølger slot Konopiste ca. 50 km.fra Prag. Vi kører
gennem nogle af Tjekkiets skønneste landskaber.
5. dag starter vi hjemturen mod Danmark.
Alt dette for kun:

3600 kr. (enkv. + 500 kr.)

I Prisen er inkluderet: Bustransport, guidede udflugter, sejltur på Moldau, 2 Buskort og
overnatninger på *** hotel med ½ pension.

Tilmelding senest 3/8-2022

B.G.Busrejser 74404446

Vinrejse til Mosel
12. – 16. oktober

Så er det ”Goldne Oktober”, og tid til at smage de herlige Moselvine, og vi har igen
lejet vort nye hotel i Lieser, ”*** Schloss-hotel Raatz ”, som ligger i nærheden af
Berkastel – Kues ”Weingut Jungers” i Lieser er igen i år vært for vor vin prøve.
1. dag: Vi starter fra Lysabild kl. 5.00 og samler op efter behov.
2. dag udflugt langs Mosel til Trier, Tysklands ældste by, hvor vi bliver ført rundt af
kvalificeret guide. Samt et smut til Luxemburg.
3. dag sejltur til Bernkastel-Kues og guidet rundvisning på ca. 2 timer, derefter på
egen hånd i byen.
4. dag Vinprøve ved Weingut Jungers og på egen hånd i Lieser.
5. dag Hjemrejse
Vi forbeholder os ret til ændringer i afvikling af programmet.
Denne tur kan vi gøre for kun:

4000 kr (enkv. + 700 kr.)

Prisen indeholder: Bustransport, overnatninger med ½ pension, sejltur på Mosel, guidede udflugter,
turistafgift og vinsmagning.

Tilmelding senest: 1/8 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Rügen
22. – 25. oktober

1. dag: Vi starter fra Lysabild kl. 7:00 og samler op efter behov. Vi bor på Parkhotel
Rügen.
2. dag: Rundtur på Rügen med guide
3. dag En guidet tur til Rostock og omegn.
4. dag Efter morgenmaden kører vi mod Danmark.
Vi forbeholder os ret til ændringer i afvikling af programmet.

Denne tur kan vi gøre for kun:

3000 kr (enkv. + 300 kr.)

Prisen indeholder: Bustransport, overnatninger med ½ pension, guidede udflugter og turistafgift,

Tilmelding senest: 10/10 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Juletur
Hamborg – Rostock - Lübeck
25. – 27. november

Tag på juletur til Hamborg, Rostock og Lübeck, hvor vi bor på Radissonblu i
Rostock.
1.dag: Vi starter fra Lysabild kl. 7.00, opsamling efter behov, og kører herefter mod
julemarkedet i Hamborg. Efter julemarkedet kører vi mod Rostock og spiser
aftensmad her.
2. dag: Hele dagen er på egen hånd i Rostock og afhængig af vejret, er der måske en
udflugt for de interesserede.
3.dag: Efter morgenmaden kører vi til julemarked i Lübeck og ca. kl. 16:00, sætter vi
kurs mod Danmark igen.

Denne store oplevelse kan vi tilbyde for:

2400 kr. (enkv. + 400 kr.)

Prisen indeholder: bustransport, overnatning med ½ pension.

Tilmelding senest: 14/10 – 2022

B.G.Busrejser 74404446

Juletur til København
3. - 4. december

Vi bor på det hyggelige Hotel Cabinn City kun 150 m. fra hovedbanegården, mere
centralt kan det ikke være.
1. dag: Vi starter fra Lysabild kl. 7:00 og samler op efter behov. Vi sørger for
billetter til Tivoli, og er der interesse vil vi prøve at skaffe billetter til Opera- eller
teater.
2. dag kører vi ind til Nyhavn, hvor der ikke er langt til Strøget, Kongens Nytorv og
Amalienborg.
Alt dette for kun:

1400 kr. (enkv. + 300 kr.)

Prisen indeholder. Bustransport, bropenge, overnatning med morgenmad, billetter til Tivoli og
rundtur i København.

Tilmelding senest: 22/10 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

Juletur til
Tønder – Husum - Friedrichstad
10. december

Besøg i de skønne julepyntede byer Tønder, Husum og Frederichstad som summer af
jul.
Aftensmaden serveres på Hoffmanns Holsteinisches Haus i Friedrichstad.
Pris:

500 kr. pr. person (inkl. Aftensmad)
Tilmelding senest: 10/11- 2022

B.G.Busrejser 74404446

Celle Juletur
16. – 18. december

1.dag: afg. Lysabild kl. 7.00, opsamling efter behov. Efter vi har fået vore værelser
på Hotel Celler-Hof, er der rundvisning i Celle med guiden Jytte. Vi kan naturligvis
købe ”Juleglögg”.
2. dag: går vi til slottet hvor Dronning Caroline Mathilde, som var gift med Christian
den 7., boede frem til sin død, efter hun blev forvist fra Danmark. Med os har vi den
dansktalende guide Jytte.
3.dag: Efter morgenmaden kører vi mod Danmark
Denne flotte tur kan vi sælge for:

2000 kr. (enkv. + 300 kr.)

Prisen indeholder: bustransport, turistafgift, overnatninger med ½ pension på et dejligt hotel midt i
den gamle by, guide.

Tilmelding senest: 4/11 - 2022

B.G.Busrejser 74404446

NYTÅR
2022 – 2023
Hotel ”Abacus” i Berlin
Igen i år tilbyder vi en nytårsfest, der vil sige spar-to til hvad overdådighed og luksus
angår.
Vort luksus hotel har lovet at sætte alle sejl til for at tilfredsstille vore gæster.
Vi har gjort dem klart, at vi er forvænte og krævende, og kun det bedste er godt nok.
Vi kører hjemmefra den 30. december 2022 og rejser tilbage 2. januar 2023.
Program for Nytårsaften:

Påklædning
Nytårsdag

Velkomst cocktail
Gallabuffet, alt hvad du kan ønsker dig
Drikkevarer fra kortet frit
Musik, dans og Show
Fyrværkeri
Natmad
Nobel påklædning m. slips
Stor ”Nytårs Brunch” fra 7.00 til 12.00

Afgang fra Lysabild kl. 7.00, så er vi i god tid ved hotellet og dets overdådige
Aftenbuffet.2. dag udflugt til Berlin Zoo, hvor vi kan få de sidste julemarkeder med
ved Gedächtniskirche og Kuhdam, inden vi gør os klar til den store galla aften på
hotellet.
3. dag efter aftensmad kører vi ind til Alexanderplatz og Brandenburger Tor. Hvis det
har interesse, kan man komme op i Fjernsynstårnet.
4. dag er der hjemfart, en stor oplevelse rigere.
Denne oplevelse kan vi sælge for:

3600 kr. (enkv. + 600 kr.)

Prisen indeholder: Bustransport, overnatninger med ½ pension + Galla-aften og nytårsbrunch og
udflugter.

Det er klogt at reservere i god tid!!!
Tilmelding senest: 11/11- 2022

B.G.Busrejser 74404446

At rejse er at leve
Ta´ bussen og få sjælen med!

Venlig Hilsen
Dorthe & Bent

