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
turene kan ses og downloades. Rejsebeskrivelserne kan også ses ved at
klikke på billedet ud for den enkelte rejse herunder.
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 til en af nedennævnte kontaktpersoner 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
Elna Holbøll, Vildbjerg, tlf. 6091 6065, mail: elnaholboll@hotmail.com

30.01 - 06.02.2022 (8 dage)
Madeira - den grønne blomsterø
med det lune klima.
Turen omfatter bustransport til/fra
Århus lufthavn, flyrejse med mad
ombord, hotelophold på Girassol
med All Incl., 3 udflugter inkl.
frokost på turene og turhjælper fra
Ældre Sagen. På rejsemålet
benyttes danske rejseledere.
Pris 7.200 kr. Se også brochure.

16.05. - 23.05.2022 (8 dage)
Halkidiki, Grækenland

Flyrejse til den smukke halvø i det
nordlige Grækenland. Turen omfatter bustransport til og fra Billund,
flymad på flyet, ophold i 4* hotel
m/all inclusive og 3 udflugter, samt
turhjælper fra Ældre Sagen.
Pris 5.995 kr. Se også brochure.

07.06 - 13.06.2022 (7 dage)
Belgien, Holland og Tyskland

Bustur med udgangspunkt fra den
historiske by Valkenburg, tæt ved
grænsen til Tyskland, Belgien og
Holland skal vi på en spændende
rejse til bl.a. blomsterpark, middelalderby og Bruxelles.
Pris 5.299 kr. Se også brochure.

23.06 - 24.06.2022 (2 dage)
Cirkusrevyen 2021

Bustur med Sørens Rejser til
Cirkus-revyen, og derudover besøg
i DR's koncerthus samt Skovtårnet
og Holmegaard Værk.
Turen omfatter buskaffe med
rundstykke, frokost og aftensmad
på både udrejse og hjemrejsedag,
samt overnatning Hotel Gentofte.
Pris 2.650 kr. incl. revy-biletter.

07.08 – 08.08.2022 (2 dage)
Det bedste af Sønderjylland
Bustur til forskellige seværdigheder
i Sønderjylland, hvor der bl.a. besøges Skamlingsbanken, Christiansfeld og Sønderborg, hvor der er
overnatning. Dagen efter går turen
til Gråsten, Bov og til sidst grænseshopping i Fleggård.
Pris: 2.100. Se også brochure.
23.08.2022 (1 dag) Bustur til
H C Andersens museum og Tidens Samling i Odense
Odenses store nye attraktion - H. C.
Andersens Museum, åbnede i 2021
og består af både udendørs og indendørs rum. Efter frokost besøges
Tidens samling, som er en utraditionel og uhøjtidelig museum.
Pris 1.220 kr. Se også brochure.

24.11.2022 (1 dag)
Bustur - Den Gamle By i Århus
Den Gamle By er pyntet op på passende historisk vis og der er julemarked på torvet og boder med
husflid og historiske godter. Der bliver også tid til at gå på opdagelse
på egen hånd og opleve ægte julestemning i Den Gamle By.
Pris 875 kr. Se også brochure

Bestyrelsen for Ældre Sagens lokalafdeling:
Inger B. Thomsen, Aulum, tlf. 2479 0872 (formand)
Karen Margrethe Jensen, Aulum, tlf. 5095 1712 (næstformand)
Elna Holbøll, Vildbjerg, tlf. 6091 6065 (kasserer)
Hanna H. Lyngaa, Vildbjerg, tlf. 2936 3656 (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
Birgit K. Jakobsen, Aulum, tlf. 2467 8697
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