- Altid et godt rejsetilbud

Hvert år rejser
over 200.000
prisbevidste gæster
med Risskov Bilferie

Fame Fe
Fødseslsdagsbrag med stærkt
nedsatte priser!

Fødselsdagsudgave
Supertilbud

ØSTERSØKYSTEN

OPLEV SILKEBORG

og Hjejlen til vanvittig fødselsdagspris

OP
TIL

OP
TIL

291,-

Se side 11

579,-

551,-

Se side 6

699,-

VELKOMMEN TIL FØDSELSDAGSFEST
Vi holder fødselsdagsfest hos Risskov Bilferie med masser af gode rejsetilbud. Gør som 200.000 andre glade
gæster og book et ophold med Risskov Bilferie. Vores mange loyale kunder elsker vores fokus på gode priser
og komfort. Vi har derfor altid forhandlet morgenmad og ofte aftensmad med i vores pris. Med måltiderne
planlagt på forhånd har I ekstra tid til at nyde jeres ferie og familiens samvær.
Risskov Bilferie har en rig palette af ophold. Hos os ﬁnder I små familieejede landsbyhoteller, femstjernet
wellness og rustikke slotsophold. Vi har ophold tilpasset alle sæsoner og destinationer, uanset om I leder
efter den perfekte badedestination, noget tæt på natur eller en medrivende storbyferie.
Fra Bornholm til Skagen, Risskov Bilferie har hoteller i hele Danmark og 12 andre europæiske lande, og vi har
altid et godt rejsetilbud til dig. Lige fra de norske fjelde i nord, over Harzens grønne bjerge, til Adriaterhavets
og Italiens varme himmelstrøg i syd.

Hans J. L. Fredsted
Direktør

I kan ﬁnde hele vores sortiment og bestille på vores hjemmeside, og hvis I gerne vil have hjælp til at ﬁnde
eller booke et ophold, giver I os bare et ring på 70 22 77 17. Så hjælper vores ﬂinke og dygtige medarbejdere
med jeres næste ferie.
Hvad venter I på? Fyld bagagerummet op og kom afsted på den perfekte kør-selvferie!

• Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl • Rejsearrangør: Risskov Autoferien AG
• Prisen er pr. person i dbl. vær. • Minimum inkl. slutrengøring • Ekspeditionsgebyr
fra 79,- • Spar ift. hotellets egen pris • Trykt 1. 5. 2019

Husk bestillingskoden:

REJSER

SUPER FØDSELSDAGSTILBUD
HØRNING KRO OG HOTEL

Hørning Kro og Hotel kan tilbyde et behageligt og afslappende
kroophold på en hyggelig og tidligere kongelig priviligeret kro.
Hotellet ligger ca. 15 min kørsel fra Århus, hvor I ﬁnder mange
forskellige kulturelle tilbud, lige fra Den Gamle By, Aros, Tivoli
Friheden til en indkøbstur på strøget eller en hyggelig stund på
en af caféerne ved åen. Ikke langt fra hotellet ﬁnder I desuden
smukke strande og dejlige skovområder. Der er altså mulighed
for en afvekslende og hyggelig ferie på Hørning Kro og Hotel.
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Pakke inkluderet:
• 2 overnatninger

OP
TIL

551,-

• 2 x morgenbuﬀet
• 2 x 2-retters menu/buﬀet
• 1 x kaﬀe og kage
• Gratis internet og parkering

699,-

LANDGASTHOF TARP

Hotelværten Dirk byder velkommen på dansk

Kun 20 km fra grænsen
Landgasthof Tarp ligger i den nordtyske landsby Tarp og er én af
Risskov Bilferies absolute bestsellere. Det familieejede hotel byder jer
velkommen i en hjemlig og hyggelig atmosfære, hvor I straks vil føle jer
til rette. Fra hotellet er der kort køreafstand til spændende nordtyske
seværdigheder, vandet og til byer som Flensburg og Friedrichstadt.
Landgasthof Tarp blev opført helt tilbage i 1915, hvorefter hotellet er
blevet udbygget løbende igennem årene. Hotellet er familieejet og
bliver nu drevet af familiens fjerde generation.

Pakke inkluderet:
• 2 overnatninger m. morgenbuﬀet

OP
TIL

313,-

• 2 x 3-retters menu/buﬀet
• 2 x eftermiddagskaﬀe og kage
• 1 ﬂ. vin pr. vær. ved afrejse
• 1 spillerunde på keglebane

699,-

Jylland, Dronninglund

Dronninglund Hotel

Oplev natur, Skagen & Aalborg
SPAR OP
TIL

511,-

3 dage fra

579,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger m. morgenbuﬀet
2 x 3-retters menu/buﬀet
2 x kaﬀe og småkager
2 x før-middagsdrink
Inklusiv miljøtillæg

TOP
bestseller
gennem 7 år

Fødessbu

Jylland, Ebeltoft

Ebeltoft Park Hotel
Ebeltoft og Mols Bjerge
TIL
SPAR OP

519,-

3 dage fra

779,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu/buﬀet
Gratis parkering
Gratis internet

Fødselsdagspris

Fødessbu
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DANMARK
Frit valg på ﬁre Comwell-hoteller
Comwell Korsør

Comwell Middelfart

Comwell Rebild Bakker

Comwell-hotellerne har alle deres eget særpræg, stemning og
atmosfære. Dog har de alle tilfælles, at de har en dejlig
beliggenhed, er moderne indrettet og har et godt værtsskab.
Hotellernes køkkenchefer har særlig fokus på velsmagende mad
og en stor passion for økologi. Lokale råvarer prioriteres, når
de er i sæson, da det giver den bedste smagsoplevelse med et
strejf fra vores nordlige himmelstrøg.

Munkebjerg Hotel

Nyd den
lækre stil og
stemning

Frit valg:
•
•
•
•
•

2 overnatninger m. morgenbuﬀet
1 x 3-retters menu/buﬀet (dag 1)
1 x 2-retters menu (dag 2)
2 x 1 glas vin i lobby baren (15-17)
Adgang til casino inkl. 1 jeton

Hotel Niels Juel
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2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu
1 x velkomstdrink før middagen
Gratis internet og parkering

OP
TIL

542,-

1.079,Kort
afstand
til Aarhus

Jylland, Odder

Fødessbu
TIL
SPAR OP

3 dage fra

1.006,-

1.179,-

Oplev Køge
og Stevns
Klint

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu/buﬀet
Gratis kaﬀe/te på værelset
Gratis parkering

Storebælt Sinatur Hotel

Sjӕlland, Køge

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 morgenbuﬀet
2 x 2 retters menu
Gratis internet
Gratis Parkering

Montra Odder Parkhotel

Jylland, Vejle

•
•
•
•
•

Comwell Kolding

Fødessbu
SPAR OP
TIL

3 dage fra

441,-

979,-

Nyborg
med udsigt
til Storebælt

Fyn, Nyborg

Fødessbu
SPAR OP
TIL

3 dage fra

705,-

979,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu/buﬀet
Gratis parkering
Gratis internet

Fødessbu
SPAR OP
TIL

3 dage fra

419,-

979,-

HOTEL STRANDLY SKAGEN

Miniferie til Fødselsdagspris

Hotel Strandly har en skøn og hyggelig Skagen atmosfære med
traditioner og en helt fantastisk service på en
rar og familiær måde. Hotellet er meget eftertragtet både for
sin helt fantastiske beliggenhed, men også for den meget
venlige og imødekommende betjening. Her har I et skønt
udgangspunkt for en miniferie i Skagen.
Der er 20 gratis parkeringspladser på hotellets område og
adgang til gratis internet.

Pakke inkluderet:
• 2 overnatninger

OP
TIL

471,-

• 2 x morgenbuﬀet
• 2 x 2-retters menu
• Kaﬀe og te på værelset
• Gratis internet og parkering

879,-

Jylland, Løgstør

Løgstør Parkhotel
Miniferie i Løgstør
SPAR OP
TIL

669,-

3 dage fra

949,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 3-retters menu/buﬀet
2 x kaﬀe og sødt
Gratis internet og parkering

Wellness
ved
Limfjorden

Fødessbu

Jylland, Tarm

Bechs Hotel

Tæt på Ringkøbing Fjord
TIL
SPAR OP

455,-

3 dage fra

729,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu (kokkens valg)
1 x velkomstdrink
Gratis internet

Nyd middag
i hotellets
restaurant

Fødessbu

Fyn, Vissenbjerg

Vissenbjerg Storkro
Besøg Egeskov Slot!
TIL
SPAR OP

3 dage fra

860,-

799,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 3-retters menu/buﬀet
Gratis internet og parkering
Inklusiv miljøtillæg

Skøn
krostemning

Fødessbu
5

LÅSBY KRO
Oplev Silkeborg og Hjejlen

Kø-tilbud - Book nu!

Pakke inkluderet:

Kroen har særligt fokus på traditionel dansk mad, og serverer
gode kro-retter, men der er naturligvis også moderne kromad
på menukortet. Kun de bedste råvarer anvendes i
tilberedningen, og der sættes en ære i at lave og tilberede
maden fra bunden. I kan hygge jer i kroens små lavloftede stuer
fyldt med spændende antikviteter.
I “slyngelstuen”, som ligger i værelsesﬂøjen, er der billard og
dart. Der er adgang til gratis internet på hotellet.

Hotel Menstrup Kro

Superpris
på Sjælland

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu/buﬀet
2 x kaﬀe og kage
1 velkomstdrink

St. Binderup Kro

• 2 x morgenmad
• 2 x 2-retters menu/buﬀet
• Gratis parkering
• Gratis internet

Phønix Hotel Brønderslev
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2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu/buﬀet
1 x kaﬀe og kage
1 velkomstdrink

699,Nordjylland
til spotpris

Nordjylland, Brønderslev

Fødessbu
TIL
SPAR OP

3 dage fra

461,-

629,-

Hyggelig
kroferie

•
•
•
•
•

3 overnatninger m. morgenbuﬀet
3 x 3-retters menu/buﬀet
3 x aftenkaﬀe m. sødt
3 x før middag drink
Inklusiv miljøtillæg

Herløv Kro Hotel

Jylland, Aars

•
•
•
•
•

551,-

• 2 overnatninger

Sjӕlland, Næstved

•
•
•
•
•

OP
TIL

Fødessbu
TIL
SPAR OP

4 dage fra

906,-

729,-

Kun
10 km til
København
centrum

Sjӕlland, Herlev

Fødessbu
SPAR OP
TIL

3 dage fra

326,-

699,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu/buﬀet
Gratis parkering
Gratis internet

Fødessbu
SPAR OP
TIL

3 dage fra

766,-

879,-

Vanvittigt billig fødselsdagstilbud

Book nu!

Kobæk Strand
Det dejlige Kobæk Strand har sin egen private sandstrand helt
ned til Storebælt. Samtidig har hotellet også en rigtig god
placering i Sydvestsjælland, og der er ikke langt til centrale byer
som Skælskør og Korsør. Kobæk Strand er et dejligt sted
som egner sig godt til familier eller bare til en miniferie for at
komme lidt væk fra storbyen og ud i den friske luft.
Hotellets beliggenhed ned til vandet gør stedet oplagt til også
at få en lille badeferie ud af opholdet.

Suveræn
beliggenhed
ned til
vandet

Pakke inkluderet:
• 2 overnatninger

OP
TIL

579,-

• 2 x morgenmad
• 2 x 2-retters menu/buﬀet
• 2 x kaﬀe efter middagen
• 2 x velkomstdrink

779,-

Fyn, Svendborg

Hotel Christiansminde

I Svendborg direkte ved vandet
• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuﬀet
SPAR OP
TIL

3 dage fra

246,-

1.429,-

• 1 x 3-retters menu/buﬀet
• 1 x 2-retters menu
• 1 velkomstdrink

Fødessbu
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FE ED ØN
Barn 0-3 år i forældres seng op til 100% rabat
Barn 0-12 år i ekstra opredning op til 50% rabat

* I dobbeltværelse med 2 betalende voksne
* Den præcise børnerabat vises på det enkelte hotel på Risskov-bilferie.dk

Jylland, Saltum

Fårup Skovhus

Tæt ved Fårup Sommerland
SPAR OP
TIL

3 dage fra

296,-

849,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu/buﬀet
Gratis parkering
Inklusiv miljøtillæg

Kun 6 min.
fra Fårup
Sommerland

Fødessbu

Jylland, Brørup

Hotel Søgården Brørup

Skønt ophold med gratis bowling
SPAR OP
TIL

3 dage fra

441,-

779,-

•
•
•
•
•

2 x overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu/buﬀet
Gratis adgang til bowling
Gratis internet og parkering

Kun 30 min.
fra Legoland

Fødessbu

Jylland, Brædstrup

Hotel Pejsegården
Miniferie ved Horsens
TIL
SPAR OP

3 dage fra

451,-

999,8

•
•
•
•
•

2
2
2
2
2

overnatninger
x morgenbuﬀet
x 2-retters menu
x kaﬀe m. sødt
x velkomstdrink før middagen

Kun 30 min.
fra Legoland

Fødessbu

NORGE
SKINNARBU NASJONALPARKHOTELL

Pakke inkluderet:

Skinnarbu Nasjonalparkhotell ligger ved Rjukan bare 2,5
times kørsel fra Oslo, og her kan I tilbringe en aktiv ferie i
de norske fjelde. Den imponerende natur indbyder til
mange aktiviteter i det fri og området omkring hotellet er
specielt egnet til jagt og ﬁskeri. Tag bjergbanen op på
toppen af bjerget Gaustatoppen og nyd den fantastiske
udsigt eller tag på cykeltur og nyd stilheden og få indblik
i det rige dyreliv i skoven.

• 2 overnatninger

OP
TIL

1.020,-

• 2 x morgenbuﬀet
• 2 x 1 rets menu
• Gratis parkering
• Gratis internet

779,-

Østlandet, Geilo

Dr. Holms Hotel AS
Populære Geilo

TIL
SPAR OP

3 dage fra

396,-

959,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
Adgang til wellnessafdeling
Gratis parkering
Gratis internet

Hotel med
wellnessafdeling

Fødessbu

Rogaland, Stavanger

Hummeren Hotell
25 min. fra Stavanger

SPAR OP
TIL

3 dage fra

429,-

799,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
1 x 2-retters menu
1 x kaﬀe og kage
Gratis internet og parkering

Sydlandet, Arendal

Grand Hotel Arendal
Arendals øhav

TIL
SPAR OP

3 dage fra

259,-

779,-

•
•
•
•
•

2 overnatning
2 x morgenbuﬀet
2 x let aftenbuﬀet
Gratis internet
Maritim indretning

Charmerende
kysthotel i
Sydvestnorge

Fødessbu

Hyggeligt
hotel med en
maritim
stemning

Fødessbu
9

TYSKLAND
HOTEL AM SCHLOSS AHRENSBURG

Hotellet serverer en morgenmadsbuﬀet, der sikrer jer en god
start på dagen og i hotellets elegante og moderne restaurant
Söbentein, kan I spise jeres aftensmad. Hotellets køkken er
dygtigt, og erfarent, og serverer både internationale og lokale
retter efter årstiden. Om aftenen inviterer hotellets stilfulde bar
jer desuden ind til en hyggelig stund, hvor I kan få et glas vin
eller en cocktail som afslutning på dagen.

Pakke inkluderet:
• 2 x overnatninger m. morgenbuﬀet
• 1 gl. vin (før kl.18) og kaﬀe*
• 1 x 10€ voucher Jacques Vindepot*

Mecklenburg-Vorpommern, Wismar

Wyndham Garden Wismar
Lækker wellness

TIL
SPAR OP

3 dage fra

438,-

799,-

731,-

• 2 x 3-retters menu/buﬀet

• Adgang sauna og Ahrensburg Slot

•
•
•
•
•

OP
TIL

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 3-retters menu/buﬀet
Adgang til pool og sauna
Gratis internet

679,God
beliggenhed
tæt på
Wismar

Fødessbu

Mecklenburg-Vorpommern, Raben Steinfeld

Hotel Rabenstein

Skøn natur og eventyrligt slot

SPAR OP
TIL

3 dage fra

618,-

679,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu/buﬀet
1 velkomstdrink
Gratis internet og parkering

Bestseller
2018!

Fødessbu

Nordtyskland, Hanstedt

Ringhotel Sellhorn

Wellness og oplevelser for alle

TIL
SPAR OP

3 dage fra

531,-

899,10

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu
1 x eftermiddagskaﬀe
Adgang til wellnessafdeling

Familievenligt
hotel

Fødessbu

WYNDHAM BAD BRAMSTEDT

I området mellem Hamburg, Lübeck og Kiel ﬁnder I den lille
kurby Bad Bramstedt, hvorfra I nemt kommer til store
byoplevelser både med bil og oﬀentlig transport. På hotellet kan
I benytte den indendørs swimmingpool og sauna eller udfordre
hinanden i et spil bowling på hotellets egen bowlingbane. Hvad
enten I søger en aktiv ferie, en oplevelsesrig miniferie eller et
weekendophold med wellness, tilbyder TRYP by Wyndham Bad
Bramstedt et godt udgangspunkt.

Pakke inkluderet:
OP
TIL

391,-

• 2 overnatninger m. morgenbuﬀet
• 2 x 3-retters menu/buﬀet
• 1 x velkomstdrink
• Gratis parkering
• Adgang til indendørs pool

879,-

VANVITTIGE FØDSELSDAGSTILBUD
Frit valg kun 579,- Køtilbud

Hotel Schweriner Tor

Hotel Rostocker Tor

Hotel A 20 Wismar

Hotel Schweriner Tor er et familievenligt
hotel hvor der er god plads til at være sig
selv og hygge med familien. Hotellet er
delt op i to afsnit med restaurant og
festlokaler samt bowlingbaner og
lejligheder. I den bagerste del ligger
receptionen og morgenmadsrestauranten
samt hotelværelserne.

Hotel Rostocker Tor blev oprindeligt bygget
af en dansk familie i samme stil som et
californisk motel. Hotellet ligger godt
placeret, hvis I har tænkt på en badeferie og
der er kun 12 km til badebyen Kühlungsborn.
Start dagen med en god morgenbuﬀet og få
dagen kickstartet med en fyldt mave inden
dagens oplevelser.

Hotel A 20 Wismar ligger i Dorf
Mecklenburg ved A20 Hovedvejen, som
løber langs den nordlige kyst i
Mecklenburg-Vorpommern i det nordlige
Tyskland. Hotellets placering er oplagt hvis
kør-selv ferien skal inkludere strand,
dejlige byer og masser af spændende
kultur.

Byerne i Mecklenburg-Vorpommern er som små skatkamre, der
hver især gemmer på mange usædvanlige kulturskatte.
Byerne byder på eventyrlige klostre, kirker, fyrstelige
bygninger, kunstsamlinger og mange museer, som alle fortæller
historier som taget ud af en billedbog.
Wismar og Schwerin præsenterer sig typisk hanseatisk. Det
middelalderlige grundrids ses tydeligt i bykernen og begge byer
regnes også til UNESCO-verdenskulturarven.

Pakke inkluderet:
• 2 overnatninger
• 2 x morgenmadsbuﬀet
• 2 x 2-retters menu
• 2 x 1 glas vin el. øl til middagen
• Gratis internet og parkering

OP
TIL

321,-

579,11

BERLIN

Good Morning Berlin City East
Fødessbu
Pakke inkluderet:
• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuﬀet
• 1 x velkomstdrink
• Gratis parkering
• Gratis internet

529,DRESDEN

SPAR

OP
TIL

186,-

Ringhotel Residenz Alt Dresden
Fødessbu
Pakke inkluderet:
• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuﬀet
• 1 x 2-retters menu
• Gratis parkering i garage
• Gratis internet

729,HAMBURG

SPAR

OP
TIL

186,-

JUFA Hotel Hamburg HafenCity
Pakke inkluderet:
• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuﬀet
• 1 velkomstdrink
• Nær oﬀentlig transport
• Gratis internet

979,12

SPAR

OP
TIL

161,-

OSTSEE RESORT DAMP

Der venter jer et uforglemmeligt ophold på dette ca. 65 hektar
store hotelresort, beliggende direkte ved østersøkysten mellem
Kiel og Flensborg. Her ﬁnder I et omfattende udvalg af
oplevelser og aktiviteter for hele familien i et sandt ferieparadis
af muligheder, der strækker sig lige fra lækker sandstrand,
yachthavn og et væld af sports- og fritidsfaciliteter til et
fantastisk badeland, wellness og en indendørs actionpark, hvor
ungerne kan boltre sig.

Pakke inkluderet:
• 2 overnatninger m. morgenbuﬀet
• 2 x 3-retters menu/buﬀet inkl. drikke
• Fri entré til saltvandspool
• Adgang til saunalandskab
• Adgang til Fun Park

OP
TIL

201,3 dage fra kun

999,-

HOTELFERIENANLAGE FRIEDRICHSBRUNN
Nyt Hotel - Book til Fødselsdagspris

Hotelferienanlage Friedrichsbrunn ligger i landsbyen
Friedrichsbrunn omgivet af Harzens smukke natur og er
placeret dejligt afsides og tilbyder en særlig ro. Samtidig har I
en central placering for oplevelser og seværdigheder i Harzen,
mens I kan nyde et afslappende all inclusive ophold med lækker
wellness, god mad og masser af familie- og børnevenlige
aktiviteter.

Pakke inkluderet:
• 2 overnatninger m. morgenbuﬀet
• 2 x frokost (salatbuﬀet & suppe)
• 2 x aftenbuﬀet inkl. øl og vin
• 2 x eftermiddagskaﬀe og kage
• Adgang til wellness og keglebane

OP
TIL

216,3 dage fra kun

759,13

VITALIA SEEHOTEL BAD SEGEBERG

Wellnessafdeling:

Værd at se:

Hotellets wellness afdeling er indrettet
på 1500 m2, og her kan I slappe af i
rolige omgivelser og nyde godt af de
mange wellness tilbud.
Wellnessafdelingen er udstyret med
spa bad, sauna, japansk aromabad,
saltgrotte og en stor pool, hvorfra der
er panoramaudsigt.

Naturparken Holsteinische Schweiz
strækker sig over et areal på intet mindre
end 72.000 ha. og er dermed det største
naturområde i Schleswig-Holstein.
Grundet de mange søer er området
populært til vandsportsaktiviteter, lige fra
kanoture til ﬁskeri. Der er selvfølgelig
utallige muligheder for smukke
vandreture i området.

I Vitalia Seerestaurant bliver der serveret
mad inspireret fra det klassiske
Middelhavskøkken. Til maden kan I
bestille udsøgt vin fra et varieret vinkort
eller I kan nyde en drink i hotellets vinbar
Leonardo Bar. I kan også få serveret
maden på terrassen, hvorfra der er udsigt
over Segeberger See.

Suveræn beliggenhed ned til Segeberger See

Pakke inkluderet:

Stort wellnessområde på hotellet

• 2 overnatninger m. morgenbuﬀet

Masser af skøn natur og spændende seværdigheder

• 2 x 3-retters menu/buﬀet

I nӕrheden af Hamburg, Lübeck og Kiel
Risskov-bestseller
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Kulinarisk oplevelser:

• 20% rabat på spabehandlinger
• Fri entré til spaafdeling
• Gratis internet

OP
TIL

141,3 dage fra kun

1.299,-

SUNOTEL KREUZECK
Hartzen til Fødselsdagspris - All Inclusive

Det dejlige Sunotel Kreuzeck ligger omgivet af en skøn og
indbydende natur ved Bocksberg i Harzen. Området er kendt
for sine mange udendørsaktiviteter både om sommeren og
vinteren. Hotellet har en rigtig god placering, hvis I har planer
om at blande kultur og sightseeing med en aktiv ferie på cykel
eller vandretur i skovene. Efter en lang dag i den friske luft er
det oplagt at nyde en tur i saunaen og i den indendørs
swimmingpool.

Pakke inkluderet:
• 3 overnatninger m. morgenbuﬀet
• 2 x frokost (salatbuﬀet & suppe)
• 3 x aftenbuﬀet
• 3 x kaﬀe og kage
• Gratis drikkevarer (10:00-21:00)

OP
TIL

177,4 dage fra kun

1.029,-

RINGHOTEL AQUARIUM

Ringhotel Aquarium i historiske Friedrichstadt er et stilfuldt
ﬁrestjernet hotel. Nyd hotellets behagelige atmosfære,
professionelle service, restaurantens gode mad samt
wellnessafdelingen, når I ikke er ude for at udforske byen og
dens omgivelser. Hotellet, der har til huse i en gammel historisk
bygning midt i byen, er drevet af den samme familie i mere end
20 år. Familien og hotellets personale efterstræber at drive
hotellet efter det gamle tyske ordsprog ’kunden er konge’.

Pakke inkluderet:
• 2 overnatninger m. morgenbuﬀet
• 2 x 2-retters menu
• 1 x eftermiddagskaﬀe
• 1 x aperitif
• 3 for 2 tilbud i hotellets spa

OP
TIL

423,3 dage fra kun

1.329,15

ØSTRIG
LANDGASTHOF ASTNER

Midt i Tyrol og ikke langt fra populære Zillertal, ligger det hyggelige
Landgasthof Astner. Dette familieejede hotel er indrettet i

Pakke inkluderet:

traditionel tyrolerstil med træbalkoner, blomster i altankasserne og

• 6 overnatninger m. morgenbuﬀet

hvide facader og hotellet ligger ikke langt fra centrum af den

• 6 x 3-retters menu

charmerende bjergby Münster. Hotellet er perfekt til såvel

• 1 x hjemmebagt kage

børnefamilier som parferie og aktiv ferie. På hotellet ﬁnder I en

• 1 x velkomstdrink

restaurant, hvor I vil få serveret traditionelle, regionale retter.

• Gratis parkering

OP
TIL

663,6 dage fra kun

1.549,-

Vorarlberg, Raggal

Hotel Nova

Danske værter på østrigsk hotel
TIL
SPAR OP

3 dage fra

211,-

599,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu
Gratis internet
Gratis parkering

Fantastisk
Fødselsdagspris

Fødessbu

Tyrol, Längenfeld

First Mountain Hotel Ötztal
Traditionelt østrigsk hotel i Ötztal
SPAR OP
TIL

6 dage fra

613,-

2.179,-

•
•
•
•
•

5 overnatninger m. morgenbuﬀet
5 x aftenbuﬀet
5 x frokostpakke
4 x kaﬀe og hjemmebag (15:30-16:30)
Gratis drikkevarer (10:00-21:00)

Lille
wellnessområde
og god mad

Fødessbu

Salzburgerland, Rauris

Hotel Sonnhof Rauris
Bjergrig ferie i Østrig
TIL
SPAR OP

4 dage fra

301,-

1.079,16

•
•
•
•
•

3
3
3
3
1

overnatninger m. morgenbuﬀet
x 3-retters menu/buﬀet
x frokostpakke (medbringes)
x kaﬀe og kage (16:00-17:00)
velkomstdrink

Indendørs
Pool

Fødessbu

FERIE I ØSTRIG

Sport & Vital Hotel Seppl
Midt i Tyrol, smukt beliggende imellem de høje bjerge, ﬁnder I
Hotel Seppl. Med den smukke og rolige beliggenhed ﬁnder I her
de optimale omgivelser for både selvforkælelse, hygge og
romantik. Hotellet ligger hele 1560 meter over havets overﬂade
og her kan I rigtig nyde den friske bjergluft.
Tilbring en hyggelig aften i hotellets lounge med åbent ildsted.
Hotellet tilbyder alle gæster fri parkering.

Pakke inkluderet:
• 3 overnatninger m. morgenbuﬀet
• 3 x eftermiddagssnack (15-17)
• 3 x 5-retters menu/buﬀet
• 1 velkomstdrink

OP
TIL

396,4 dage fra kun

1.779,-

• Adgang til pool, sauna og ﬁtness
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SVERIGE
SÄRÖHUS HOTELL & SPA

Tag på en billig miniferie, et weekendophold eller måske et
wellnessophold og få det maksimale ud af jeres sommerferie eller
vinterferie til den svenske vestkyst. Syd for Göteborg ligger det
charmerende Säröhus Hotell, Konferens & SPA, tæt på havet og
naturreservatet i dejlige og afslappende omgivelser. Säröhus Hotell
ligger på Hallands vestkyst, tæt på Göteborg, Kungsbacka og
selvfølgelig havet, med mange muligheder for små dagsture til de
mange smukke steder, der ﬁndes i området.

Pakke inkluderet:
OP
TIL

• 2 x overnatninger
• 2 x morgenbuﬀet
• 2 x 3-retters menu
• 2 x entré til spa

Ronneby Brunn Hotel

Udnyt den lave svenske krone!
TIL
SPAR OP

3 dage fra

680,-

1.179,-

3 dage fra kun

1.079,-

• Gratis internet og parkering

Götaland, Ronneby

•
•
•
•
•

860,-

2 x overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu
2 x entré til spa
Gratis internet og parkering

Der bydes på
spabehandlinger
og udendørs
sommerpool

Fødessbu

Götaland, Vänersborg

Hotel Hehrne Kök & Konferens
Ferie ved Sveriges største sø
SPAR OP
TIL

3 dage fra

473,-

579,-

•
•
•
•
•

2 x overnatninger m. morgenbuﬀet
2 x dagens ret
2 x kaﬀe og kage
Adgang til varmebad på terrassen
Gratis ﬁskekort

Tæt på den
hyggelige by
Vänersborg

Fødessbu

Götaland, Lund

Hotel Djingis Khan
Domkirkebyen Lund
TIL
SPAR OP

3 dage fra

380,-

669,18

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x aftenbuﬀet
Gratis internet
central beliggenhed

Der serveres
en dejlig
morgenbuﬀet

Fødessbu

FERIE I SVERIGE
Fødselsdagstilbud - SPA ophold til under 1/2 pris

Bohusgården Hotell och Konferens
Bohus gården er et smukt, moderne hotel med et stort og
eksklusivt wellness-område. Hotellet har fokus på god service og
venlig behandling. Beliggenheden ved fjorden ved siden af den
spektakulære promenade, og blot 100 meter fra stranden, gør
hotellet til en sand perle og et ideelt udgangspunkt for oplevelser i
området.
I hotellets restaurant serveres en stor og frisk morgenbuﬀet hver
morgen. I løbet af sommeren er hotellets bistro åben hver dag,
mens den resten af året vil være åben fredag og lørdag aften.

Pakke inkluderet:
• 2 x overnatninger
• 2 x morgenbuﬀet
• 2 x entré til spa
• Gratis internet og parkering

OP
TIL

703,3 dage fra kun

669,-

• Badekåbe og tøﬂer
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ITALIEN
HOTEL SAN PIETRO

Pakke inkluderet:

Hotel San Pietro ligger i Limone. Hotellet er placeret på en
bakke, som giver en ﬁn udsigt over Gardasøen og bjergene, som
der er rundt om hotellet. Hotellet har gode faciliteter som blandt
andet omfatter egen restaurant, bar, én indendørs pool og to
udendørs pools. Den ene udendørs pool kan benyttes af både
børn og voksne, mens den anden kun må benyttes af voksne.
Hotellet har en hyggelig bar ved poolen, hvor det er muligt at få
serveret frokost eller en drink.

OP
TIL

• 5 overnatninger m. morgenbuﬀet
• 5 x aftenbuﬀet inkl. drikkevarer
• 1 ﬂaske vin + 1 velkomstgave
• Dagligt gratis te i baren (16-17)

Hotel Puccini

Oplev det bedste af dejlige Toscana
SPAR OP
TIL

5 dage fra

2.223,-

1.579,-

4
4
4
1
1

6 dage fra kun

2.259,-

• Adgang til wellness

Toscana, Montecatini Terme

•
•
•
•
•

649,-

x
x
x
x
x

overnatning
morgenbuﬀet
3-retters menu
velkomstdrink
1 æske Montecatini Cialde pr. vær.

Ægte
italienske retter
i elegante
rammer

Fødessbu

Emilia Romagna, Cattolica

Hotel
Tiﬀany's
Säröhus
Hotell & SPA
All
inclusive
Spahotel
ved ophold
Vestkysten
SPAR OP
TIL

35dage
dage
fra.
fra

823,998,-

1.119,1.729,-

•
•
•
•
•

4
m. morgenbuﬀet
2 overnatninger
x overnatninger
4
2 x frokostbuﬀet
morgenbuﬀetm. drikke
4
2 x aftenmenu/buﬀet
3-retters menu m. drikke
4
v. poolen
2 x eftermiddagssnack
entré til spa
1
velkomstdrink
+1
gave
Gratis
internet og
parkering

Norditalien, Torbole

Forte Charme Hotel

Fantastisk udsigt over Gardasøen
SPAR OP
TIL

6 dage fra

503,-

3.079,20

•
•
•
•
•

5 overnatninger m. morgenbuﬀet
5 x aftenbuﬀet
Dagligt gratis te i baren (16-17)
1 ﬂ. vin på vær. til deling
5 x 1 ﬂaske mineralvand

SwimmingSpahotel
pool og privat
i naturskønne
strand

Fødessbu

Dejlig
morgenbuﬀet
med velduftende
kaﬀe

Fødessbu

KROATIEN & SLOVENIEN
HOTEL INTERNATIONAL

Pakke inkluderet:

Hotellet ligger blot 100 m. fra stranden, og I har derfor ideelle
muligheder for en ferie, der indeholder det bedste for hele

OP
TIL

familien. Hotellet har også en lækker wellnessafdeling, hvor I

• 4 overnatninger

bl.a. kan ﬁnde dampbad, sauna, mulighed for forskellige

• 4 x morgenbuﬀet

massager mod et gebyr samt ﬁtnessfaciliteter.

• 4 x aftenbuﬀet

Hotellets udendørs swimmingpool er åben i sommerhalvåret, og

• Gratis parkering

hotellets restaurant er åben kl. 19-21.

• Gratis internet

881,4 dage fra kun

1.249,-

Kvarner, Malinska

Hotel Malin

Børnevenligt og gode faciliteter til børn
TIL
SPAR OP

5 dage fra

536,-

2.739,-

•
•
•
•
•

4
4
1
1
1

overnatninger m. morgenbuﬀet
x aftenbuﬀet inkl. drikkevarer
x kaﬀe og kage
x velkomstdrink
ﬂ. vin på vær. til deling

Tæt på
bycentrum i
Malinska

Fødessbu

Slovenien, Portorož

Hotel Vile Park

3-stjernet hotel i kystbyen Portoroz
TIL
SPAR OP

7 dage fra

746,-

2.379,-

•
•
•
•
•

6 overnatninger m. morgenbuﬀet
6 x aftenbuﬀet
1 velkomstdrink
1 ﬂaske vin på vær. til deling
Adgang til strand og pool

Slovenien, Portorož

Hotel Histrion

Sommerferie ved kysten i Slovenien
SPAR OP
TIL

6 dage fra

906,-

2.779,-

•
•
•
•
•

5 overnatninger m. morgenbuﬀet
5 x aftenbuﬀet
1 x velkomstdrink
1 ﬂaske vin
Adgang til strand og pool

To
restauranter
på hotellet

Fødessbu

Ligger i den
romantiske
kystby
Portoroz

Fødessbu
21

HOLLAND
CAMPANILE HOTEL AMERSFOORT

Middelalderbyen Amersfoort er en af Hollands hyggeligste
byer med sine mange monumenter og en spændende historie.

Pakke inkluderet:

Mellem de gamle bygninger ﬁnder I også et moderne liv med

• 3 x overnatning

gode shoppingmuligheder og ﬁne restauranter, der indbyder til

• 3 x morgenbuﬀet

en charmerende og afslappende ferie. Campanile Hotel

• 3 x 3-retters menu

Amersfoort ligger lige udenfor byen, og herfra kan I nemt

• Gratis parkering

udforske både byen og området.

• Gratis internet

God
Pris
4 dage fra kun

1.429,-

Sydholland, Soest

Hotel het Witte Huis

Tæt på Amersfoort, Utrecht og Amsterdam
TIL
SPAR OP

3 dage fra

247,-

979,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
1 x 3-retters menu
Gratis parkering
Gratis internet

Nordholland, Assen

De Bonte Wever Assen
Bowling, pool og ﬁtness
TIL
SPAR OP

4 dage fra

198,-

2.029,-

•
•
•
•
•

3 overnatninger m. morgenbuﬀet
3 x aftenbuﬀet
2 x frokostbuﬀet
eftermiddagssnacks
Gratis drikkevarer

Det er muligt
at leje cykler
på hotellet

Fødessbu

Der er
indendørsog udendørs
pool samt
spa

Fødessbu

Sydholland, Bunnik

Postillion Hotel Utrecht Bunnik

Bo kun 10 km udenfor storbyen Utrecht
TIL
SPAR OP

3 dage fra

348,-

979,22

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 3-retters menu
1 velkomstdrink
Gratis parkering

Flot hotel
med elegante
detaljer

Fødessbu

POLEN

KRÓL PLAZA SPA

Nyd en dejlig baltisk ferie i den charmerende ferieby Jarosławiec
på den baltiske kyst. Król Plaza Spa er centralt beliggende i

Pakke inkluderet:
OP
TIL

havnebyen og kun en kort gåtur fra stranden. Her kan I nyde

• 2 overnatninger

hotellets wellness-område og spa-behandlinger samt prøve det

• 2 x morgenbuﬀet

traditionelle polske køkken i hotellets restaurant.

• 2 x aftenbuﬀet

Den smukt indrettede restaurant serverer traditionelle polske

• 1 x velkomstdrink

retter og andre lækre retter inspireret fra hele verden.

• Adgang til wellnessafdeling

Polen, Kolobrzeg

Hotel New Skanpol

Blot 800 meter fra Østersøkysten
TIL
SPAR OP

4 dage fra

526,-

1.499,-

•
•
•
•
•

3 overnatninger
3 x morgenbuﬀet
3 x aftenbuﬀet
1 ﬂaske mousserende vin på værelset
Adgang til pool, sauna og ﬁtness

Polen, Kolobrzeg

Marine Hotel

Største kurby ved den polske kyst
SPAR OP
TIL

3 dage fra

636,-

1.199,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x aftenbuﬀet
Adgang til wellnessafdeling
Gratis internet

Polen, Polanow

Hotel Podewils

Unikt slotshotel i Polen
SPAR OP
TIL

3 dage fra

131,-

499,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 3-retters menu
Adgang til privat strand
Adgang til sauna og ﬁtness

453,3 dage fra kun

609,Skøn
restaurant med
internationale
retter

Fødessbu

To
restauranter
med skønne
middelhavsretter

Fødessbu

Skøn og
fredelig
beliggenhed
omgivet af
skøn natur

Fødessbu
23

DANMARK
Nilles Kro

Kroferie i
grønne
omgivelser

Røde-Kro

Jylland, Sabro

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 3-retters menu/buﬀet
Gratis parkering
Gratis internet

Trinity Hotel

Jylland, Rødekro

Fødessbu
TIL
SPAR OP

3 dage fra

1.236,-

759,-

Spændende
udﬂugter

•
•
•
•
•
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2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
2 x 2-retters menu/buﬀet
2 x 1 glas vin til hovedretten
Gratis parkering

2 overnatninger m. morgenbuﬀet
1 x 2-retters menu
1 x 5-retters menu
2 x aftenkaﬀe m. sødt
1 x velkomstdrink

Hotel Fy og Bi

Fødessbu
TIL
SPAR OP

3 dage fra

370,-

829,-

Hurtig
adgang til
Københavns
centrum

Sjӕlland, København

Jylland, Fredericia

•
•
•
•
•

Inkl.
5-retters
menu

Fødessbu
SPAR OP
TIL

3 dage fra

465,-

879,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuﬀet
1 x 2-retters menu
1 x kaﬀe og kage
1 x Vinmenu til maden

Fødessbu
SPAR OP
TIL

3 dage fra

316,-

979,-

