
__________________________________________________ 
Socialdemokratiet Region Midtjylland 

EU – Studierejser i 2020 
 

Oprindelig var det tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der 

opfordrede til at arrangere studierejser til vores nabolande. Rejserne i 2020 

er øvrigt vores 20. og 21. studierejse de seneste 14 år.  
________________________________________________________________ 
 
 

”EU-byen” Bruxelles og Waterloo 
 

Du inviteres på en spændende og lærerig rejse til EU-byen 
Bruxelles og den historiske slagmark ved Waterloo. 
 
Udrejse lørdag morgen den 23. maj og hjemkomst onsdag 
morgen den 27. maj 2020, med 3 hotel overnatninger. 
 

• Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og 
funktioner. 

• Møde med EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang, besøg i EU 
Kommissionen, Ministerrådet og Europaparlamentet. 

• Møder med den danske repræsentation (Ambassaden), og 
Region Midtjyllands lobbyister i Bruxelles. 

• Guidet tur til Napoleons slagmark ved landsbyen Waterloo.  

• Guidet bus og byvandring og indsigt i Belgiske øl tradition. 

• By studier på egen. 

• Overnatning på hotel i det centrale Bruxelles. 
• Dansk talende guide på hele rejsen.  

 

Pris pr. deltager på dobbeltværelse kr. 3.200,00 
_________________________________________________________________________ 
 
 

”EU-byen” Strasbourg, Luxembourg, Alsace- og 
Moselvindistrikterne 
 

Du inviteres på en spændende og lærerig rejse til Strasbourg, 
Luxembourg, Køln, Alsace- og Moselvindistrikterne. 
 
Udrejse lørdag morgen den 12. september og hjemkomst 
onsdag aften den 16. september 2020, med 4 hotel 
overnatninger. 
 

• Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og 
funktioner. 

• Møde med EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang, besøg i 
Europa-Parlamentet, Europarådet, Den Europæiske 
menneskerettighedsdomstol og Den Europæiske Unions 
Domstol. 

• Besøg i Køln, Luxembourg, Strasbourg og landsbyer ved Mosel. 

• Busrundvisning i Alsace vindistrikterne, høre og smage på 
forskellige lokale vine. 

• Overnatning på hotel i Køln, Trier og Strasbourg. 
• Dansk talende guide på hele rejsen. 

 

Pris pr. deltager på dobbeltværelse kr. 3.700,00 
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Rejsefakta 
 
Alle kan deltage, men da der kun 
kan deltage 40 personer på hver 
rejse – vil deltagelse, være efter 
"først til mølle-princippet”. 
 

Tilmelding: Ved tilmelding skal 
deltagerne oplyse navn, adresse, 
fødselsdato, pasnummer og 
telefonnummer, til Knud Egon 
Poulsen, Rødtjørnvej 25, 7400 
Herning, e-mail kep@def.dk og 
2022-6825. 
 

Rejserne og opsamling: Vi kører i 
luksusturistbusser, med opsamling i 
flere Midt-, Øst- og Sydjyske byer. 
Bemærk at deltager fra Sjælland og 
Fyn skal stå på bussen i Fredericia. 
 
Deltagerbetaling: Bliver opkrævet 
efter tilmelding. 
Der er mulighed for hotel 
overnatning på enkeltværelse, dog 
med et tillæg på ca. kr. 1.300,00 pr. 
deltager pr. rejse. 
 
Betalingen dækker:  rejsen tur – 
retur, de officielle besøg, møder og 
morgenmad (3 hotelovernatninger i 
Bruxelles). (4 hotelovernatninger i 
Køln, Trier og Strasbourg). 
 

Frokost og aftensmad: På begge 
rejser tilbyder vi fælles frokost og 
aftensmad til fornuftige priser. 
 

Forsikringer: Deltagerne skal selv 
sikre sig de nødvendige personlige 
rejse-, afbuds- hjemrejseforsikringer 
og det blå sygesikringskort.  
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