Aulum-Vildbjerg Lokalafdeling

Læs mere om Ældresagen og rejser og ture på hjemmesiden
www.aeldresagen.dk/aulum-vildbjerg eller den lokale hjemmeside
www.aulum.dk/aeldre-sagen hvor rejsebeskrivelser og program mv. for alle
turene kan ses og downloades.
Rejserne sker i samarbejde med flere lokalafdelinger i Midt- og Vestjylland
(distrikt 2), hvor også nærmere oplysninger samt rejsebeskrivelse og program kan fås. Formand for det fælles rejseudvalg er Finn Rud Nielsen,
Aulum, tlf. 2572 3233.
Tilmelding sker efter ”først-til-mølle” princippet med en tilmeldingsfrist, som
fremgår af programmet.
Kontaktpersoner for lokalafdelingens rejser og ture:
Finn Rud Nielsen, Aulum, tlf. 2572 3233, mail: finn.rud.aulum@gmail.com
og Jytte B. Jensen, Vildbjerg, tlf. 2263 8834, mail: cirkemille@mail.dk

26.01 – 02.02.2020 (8 dage)
Tenerife
Flyrejse med Primo Tours til Tenerife, som er den største af De Kanariske øer.
Turen omfatter flyrejse fra Billund,
bustransport til/fra lufthavn, flymad,
ophold på 3½ * hotel med all inkl,
samt tilbud om køb af 2 udflugter.
Pris 5.975 kr.

08.03 – 12.03.2020 (5 dage)
Kolobrzeg i Polen
Bustur til Kolobrzeg, som er en af
Polens mest besøgte kurbyer.
Turen omfatter 4 hotelovernatninger, morgenmad, frokost og aftensmad samt udflugter og velværebehandlinger mv. iflg. rejseprogram.
Pris 2.295 kr.

04.05.2020 (1 dag)
Nr. Vosborg og tur med VLTJ.
Bustur til Nr. Vosborg, hvor man ser
den flotte renoverede herregård.
Derefter køres i tog med VLTJ med
Lemvigbanen til Thyborøn, hvor
man ser forskellige seværdigheder,
inden turen går hjemad i bus af
andre veje.
Turen omfatter kaffe og rundstykke,
entre Nr Vosborg og 2 retters menu
Pris 699 kr.

16.05 - 23.05.2020 (8 dage)
Oplevelsesrejse til Mallorca
Flyrejse til Mallorca med Bravo
Tours. Turen omfatter buskørsel
til/fra Billund, fly med flymad,
transport fra lufthavn til hotel,
ophold på Hotel Globales Mimosa
med all inl. samt 2 udflugter og
dansk rejselederservice mv.
Pris 5.998 kr.

14.06 - 15.06.2020 (2 dage)
De sydfynske Perler
Bustur med Venø Rejser til det
sydlige Fyn, hvor man ser forskellige seværdigheder og besøger
ølbryggeri og Vingaard. Ophold på
Hotel Christiansminde med
morgenmad og 2-retters menu mv.
Pris 2.350 kr.

11.08 - 12.08.2020 (2 dage)
Cirkusrevyen 2020
Bustur med Venø Rejser til Cirkusrevyen, og derudover er der guidet
tur Frederiksborg Slot og rundvining
på Det kongelige Teater.
Turen omfatter buskaffe med
rundstykke, frokost og aftensmad
på både udrejse og hjemrejsedag.
Pris 2.575 kr. incl. billetter revyen.

07.09 – 14.09.2020 samt
14.09 – 21.09.2020 (8 dage)
Halkidiki, Grækenland
Flyrejse med PrimoTours til Athoshalvøen i Grækenland. Rejsen
omfatter buskørsel til/fra Billund,
flymad i flyet, ophold på 4* hotel
med all. Inklusive, 3 udflugter og
turhjælper fra Ældre Sagen mv.
Pris 5.995 kr.

11.10 - 13.10.2020 (3 dage)
Bustur til Hamburg og Bremen
Vi skal besøge Airbus-fabrikken i
Hamburg og Mercedes fabrikken i
Bremen, samt se seværdigheder i
området. Turen er ikke velegnet for
gangbesværede. Der køres i 4* bus
og overnatning på hotel.
Pris 2.785 kr.

29.10 – 05.11.2020 (8 dage)
Jordan – et ørkeneventyr.

Flyrejse med Risskov Rejser til
Jordan, en af verdens ældste
civilisationer med mange folkeslag.
Turen er en oplevelsesrejse
gennem flere tusinde års historie.
Se det omfattende program.
Pris 10.995 kr. ved 30 personer,
11.795 kr. ved 25 personer.

04.12 - 06.12.2020 (3 dage)
Juletur til Hamburg og Lübeck
Bus-/juletur med Venø Rejser til
Hamburg og Lübeck.
Turen omfatter byrundtur og
julemarked i både Hamburg og i
Lübeck, 2x overnatning samt
morgenmad og middag på Hotel
Bad Bramstedt.
Pris 1.920 kr.
Bestyrelsen for Ældre Sagens lokalafdeling:
Aage Mikkelsen, Aulum, tlf. 2482 9795 (formand)
Karen Margrethe Jensen, Aulum, tlf. 5095 1712 (sekretær)
Henning Hedegaard, Vildbjerg, tlf. 2964 1211
Finn Rud Nielsen, Aulum, tlf. 2572 3233
Birgit Svendsen, Aulum, tlf. 5125 3199
Per Lundorff Jensen, Vildbjerg, tlf. 3049 4280
Hanna H. Lyngaa, Vildbjerg, tlf. 2936 3656
Inger Thomsen, Aulum, tlf. 2479 0872
Erna Holbøll, Vildbjerg, tlf. 6091 6065
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