DANSKTOP TUREN 2022
På Van der Valk Resort Linstow
4./5. - 6. november 2022

En lille ring af guld

JOHN MOGENSEN JAM • KANDIS • BUTTERFLIES
Så længe jeg lever

Så er der fest
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Fredag aften byder på John Mogensen JAM. Lørdag aften er Kandis
garanti for god musik og dans. Butterflies står for dinner- og dansemusik fredag og lørdag aften.
Dag 1 Efter endt opsamling sejler vi fra Gedser kl. 11.00. Mulighed for at
spise frokostbuffet ombord mod tillæg. Efter ankomst til Rostock er der
ophold ved Calles grænsebutik. Herfra fortsætter vi til Linstow med forventet
ankomst kl. 15.30. Resten af eftermiddagen til fri disposition.
Om aftenen er der middagsbuffet med drikkevarer ad libitum. Det danske
band John Mogensen JAM spiller op til fest og fællessang med masser af de
gode kendte hits.
Dag 2 Efter morgenmaden er der mulighed for at deltage i en af vores udflugter mod tillæg. Oplev fx Rostock på egen hånd eller gå på opdagelse i Karls
Jordbærmarked. Hjemkomst fra udflugterne sidst på eftermiddagen.
Om aftenen er der middagsbuffet med drikkevarer ad libitum, hvorefter Kandis leverer musikken på deres sædvanlige charmerende måde.
Dag 3 Efter morgenmaden er der tjek-ud og kl. 10.30 kører vi fra Linstow mod
Rostock. På vejen gør stop i en grænsehandelsbutik. Vi tager færgen fra
Rostock kl. 13.30. Mulighed for at spise frokostbuffet under sejladsen mod
tillæg. Efter ankomst til Gedser køres retur til opsamlingsstederne.
Ørslev Rejser forbeholder sig ret til ændringer i programmet.

Rejsefakta
2 ELLER 3 DAGES BUSREJSE
AFREJSE/HJEMKOMST
04. eller 05. til 06. november 2022
Pris pr. person i 2 dage		
Enkeltværelsestillæg		

kr. 1.450,00
kr. 255,00

Pris pr. person i 3 dage 		
Enkeltværelsestillæg		
Tillæg for hotel pr. person

kr. 2.250,00
kr. 510,00
kr. 390,00

Prisen inkluderer
•
•
•
•

Bustransport i 3*** turistbus
1 el. 2 x overnatning i dobbeltværelse i landhuse
1 el. 2 x morgenbuffet
1 el. 2 x aftenbuffet inkl. drikkevarer ad libitum mellem kl. 19.00
og 24.00 (øl, vand, husets rød- og
hvidvin samt kaffe og te)
Musikunderholdning

Ferieresortet Van der Valk Resort ligger 60 km syd for Rostock. Ferieparken har sit eget vandland med rutschebane og boblebad samt
saunaområde med dampbade. Resortet har et lille supermarked, flere
restauranter og en bar. Desuden bowling eller minigolf mod betaling.

•

De charmerende stråtækte landhuse ligger i området i gåafstand fra hovedbygningen. Husene har 3 dobbeltværelser med hver sit bad/toilet. Det ene
værelse ligger i stueetagen, og de to øvrige værelser på 1. sal. I stueetagen
forefindes kombineret køkken/opholdsrum med køleskab, kaffemaskine m.m.
På værelserne forefindes håndklæder og sengelinned. Toiletartikler (håndsæbe og shampoo samt hårtørrer) skal medbringes.
På 3 dages turen er der mulighed for at overnatte på hotelafsnittet mod tillæge. Begrænset antal værelser.

Frokostbuffet på
færgen på udrejsen

kr. 170,00

Frokostbuffet på færgen
på hjemrejsen

kr. 170,00

Valgfrie tillæg

Udflugter		

kr.

Udflugtsprogram er varierende

100,00

