Region Midtjylland
________________________________________________________________

Busrejse til Bruxelles og Waterloo
Vi inviterer dig på en spændende og lærerig rejse til Belgien, EU-byen
Bruxelles og de historiske slagmarker ved Waterloo.
Udrejse lørdag morgen den 14. maj og hjemkomst onsdag morgen
den 18. maj 2022, med tre hotelovernatninger.
•
•
•
•
•
•
•

•

Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og funktioner.
Møde med EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang, besøg i EU
Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet.
Møde på den danske repræsentation (Ambassaden), og Region
Midtjyllands kontor i Bruxelles.
Guidet byvandring, indsigt i Belgiske chokolade og øl traditioner.
Oplev Napoleons historiske slagmarker ved landsbyen Waterloo.
By studier på egen hånd.
Overnatning på hotel i det centrale Bruxelles.
Dansk talende guide på hele rejsen.

Pris pr. deltager på dobbeltværelse max kr. 3.700,00
_________________________________________________________________________

Busrejse til Køln, Luxemburg, Strasbourg,
Alsace- og Moselvindistrikterne
Vi inviterer dig på en spændende og lærerig rejse til EU-byen Strasbourg,
Luxemburg, Køln, Alsace- og Moselvindistrikterne.
Udrejse lørdag morgen den 10. september og hjemkomst onsdag
aften den 14. september 2022, med fire hotelovernatninger.
•
•

•
•
•
•

Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og funktioner.
Møde med EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang, besøg i
Europarådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Unions
Domstol.
Besøg i byerne Køln, Luxemburg, Strasbourg og et par mindre
vinlandsbyer langs Mosel.
Guidet tur i Alsace vindistrikterne, hvor vi smager på forskellige
lokale vine.
Overnatning på hotel i Køln, Trier og Strasbourg.
Dansk talende guide på hele rejsen.

Pris pr. deltager på dobbeltværelse max. kr. 4.100,00

Rejsefakta
Rejserne udbydes til hele
Danmark.
Deltagerantal:
Da der på begge rejser kun kan
deltage 40 personer – vil det være
"først til mølle-princippet”.
Ved tilmelding skal deltagerne
oplyse:
Navn, adresse, fødselsdato
pasnummer og telefonnummer. Til
Knud Egon Poulsen, Rødtjørnvej
25, 7400 Herning. Tlf. 2022 6825,
eller E-mail. kep@runer.dk
Deltagerbetaling:
Vil først blive opkrævet når den
enkelte rejse er udsolgt.
Hvis man ønsker overnatning på
enkeltværelse, vil vi opkræve
ekstra kr. 1.000,00 pr. person.
Deltagerbetaling dækker: Rejsen
tur – retur, de officielle besøg,
møder og morgenmad.
Tre hotelovernatninger på
Bruxellesrejsen og fire
hotelovernatninger på
Strasbourgrejsen.
Busrejserne:
Vil foregå i turistbusser, med
opsamling i flere Midt-, Øst- og
Sydjyske byer.
Frokost og aftensmad:
På rejserne tilbyder vi fælles
frokost og aftensmad til fornuftige
priser.
Forsikringer:
Deltagerne er selv ansvarlige for
de nødvendige personlige rejse-,
afbuds- og hjemrejseforsikringer,
det blå og gule sygesikringskort.
Rejse- og turansvarlig:
Knud Egon Poulsen tlf. 2022 6825

