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Skønne sensommer- og 
forårsferier fra kun 2.998

Forårsferier fra kun 3.398

Festlige ferier fra kun 1.498

Nyd storbylivet fra kun 2.198

Stærke 
ferietilbud

Tlf. 62 29 12 10 
www.gislev-rejser.dk
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Skønne sensommer -og forårsferier
Få glæde af de sydlige breddegraders lune efterår eller milde forår. Side
Solkysten - 8 dg, Spanien NYHED  3
Sorrento og Rom - 8 dg, Italien   4
Vinbyen Altenahr - 5 dg, Tyskland   5
Skønne Istrien - 9 dg, Kroatien   6
Costa Calida - 8 dg, Spanien   7
Adriaterhavets Kyst - 9 dg, Italien   8
Italienske Fristelser - 9 dg, Italien   9
Tjekkiets Perle - Sydbøhmen - 6 dg, Tjekkiet   10
Normandiet - 9 dg , Frankrig   11
Skønne Sydengland - 9 dg, England   12
Toscanske Perler - 8 dg, Italien NYHED  13
Idylliske England - 5 dg, England NYHED  14
Bretagne - 9 dg, Frankrig NYHED  15
Montenegro - 8 dg, Montenegro   16
Skønne Alsace - 6 dg, Frankrig   17
Vin, Øl og Bindingsværk - 5 dg, Tyskland   18
Kroatiske Perler - 8 dg, Kroatien NYHED  19
Sydengland - Eastbourne - 6 dg, England NYHED  20

Rejs foråret i møde 
Nyd og oplev forårets pragt og skønhed i � ere spændende lande.
Flotte Færøerne - 4 dg, Færøerne NYHED  21
Forår i Sydholland - 5 dg, Holland   22
Holland i Blomst - 5 dg, Holland   23
Irland i Blomst - 8 dg, Irland   24
Skotland i Blomst - 8 dg, Skotland   24
Forårskrydstogt - 5 dg, Holland/Belgien   25
Bornholmsk Forår - 5 dg , Danmark   26
Sydengland i Blomst - 6 dg, England NYHED  27
Wales i Blomst - 8 dg, England NYHED  27
Madeira - 8 dg, Portugal   28
Lago Maggiore - 8 dg, Italien NYHED  29

Flyv den ene vej og kør bus den anden vej
En rejseform med mange fordele, og som mange er glade for.
Toscana - 8 dg, Italien   30
Opatia - Istrien - 8 dg, Kroatien   31

Langtidsferier
Når der for alvor skal lades op og slappes af.
Costa del Sol langtidsferie -22 dg, Spanien   32
Algarve langtidsferie - 22 dg, Portugal NYHED  33

Nyd livet i storbyen
Lad dig fascinere af storbyens puls og gå om bord i de lokale specialiteter.
Prag - 5 dg, Tjekkiet   34
Madrid - 5 dg, Spanien   35
Swinging London - 7 dg, England   36
Barcelona - 5 dg, Spanien   37

Festlige ferier
Afslappet stemning, et godt grin og måske lidt musik og en svingom.
Festlige Irland - 5 dg, Irland NYHED  38
Festlige Skotland - 7 dg, Skotland   39
Oktoberfest i Baunatal - 4 dg, Tyskland   40
Nordtysk Gemütlichkeit - 3 dg, Tyskland NYHED  40
Fødselsdag i Sauerland - 4 dg, Tyskland   41
Sensommer på Bornholm - 5 dg, Danmark   42
Whiskyfestival - 5 dg, Skotland NYHED  43
Irsk Whiskytur - 5 dg, Irland NYHED  43

45 stærke tilbud
Drømmer du også om dine næste rejseoplevelser, så er her godt nyt. 
Vi har sammensat et bredt udvalg af rejsetilbud til yderst attraktive priser, 
som absolut giver mulighed for ekstra feriedage.

43

Tag med på forlænget weekend til 
skotske Speyside. Her � ndes en kon-
centration på mere end 50 destillerier, 
som med passion og lidenskab frem-
stiller nogle af verdens bedste single 
malt whiskyer. Over 5 dage � nder 
mere end 500 arrangementer sted 
– vi besøger nogle af dem i kombina-
tion områdets største attraktioner. 

Dag 1: Udrejse via Amsterdam til 
Inverness, hvor der venter et spæn-
dende program.

Rundtur i Whiskybæltet. Vi besøger min. 
2 af de kendte destillerier, der ligger som 

perler på en snor. Her bliver der tid til rund-
visning og efterfølgende smagsprøver.

Urquart Castle & Loch Ness. Afstik-
ker til smukke Loch Ness og Urquart 
Castle hvor du får en god indføring i 
klanernes historie, borgens betydning 
og en skøn udsigt ud over søen. 

Culloden Battle� eld og smagning. 
Ud� ugt til besøgscentret og slagmar-
ken, hvor højlænderne tabte kampen 
om frihed i 1746 til englænderne. Her-
efter til dagens whiskysmagning.

Dag 5: Hjemrejse med � y fra Inverness.

Ny spændende rejse til Irlands 
smukke landskaber med besøg på 
hele 4 destillerier, så mødet med 
de lune irere, historien og irsk 
kultur går op i en højere enhed. 
Rejsen slutter af med byrundtur og 
smagning af velduftende whisky i 
charmerende Dublin med mulighed 
for en festlig irsk aften. 

Dag 1: Udrejse til Dublin og med bus 
til Athlone.

Dag 2 – 3: Kilbeggan Destillery & 
Dingle halvøen. Dagen starter med 
rundvisning og smagning, før vi kører til 

besøg på imponerende King John´s Cast-
le i Limerick. Heldagstur til Dingle halvøen 
ved Atlanterhavet i det vestlige Irland, der 
lokker med smuk natur og ikke mindst 
smagen af den gode lokale whisky.

Dag 4 – 5: The Irishman og Dublin.
Østpå til smagning på Walsh Destillery 
i Carlow der byder på whiskyer i top-
klasse. Herfra til orienterende byrundtur i 
farverige Dublin inkl. smagning på Teeling 
Destillery. Også tid på egen hånd til 
pub´erne, Guinness bryggeriet samt mu-
lighed for at tilmelde sig festlig irsk aften.

Dag 6: Hjemrejse fra Dublin.

Whiskyfestival

Irsk Whiskytur

SKOTLAND 5 DAGE

IRLAND 6 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/whf

FORDELE MED GISLEV
 3 whisky smagninger med i prisen
 Alle udflugter inkluderet
 Erfaren rejseleder med hele vejen

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x morgenmad • 
3 x middag • Alle dagsudflugter • Ekskl. en-
tréer hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder • 
3 smagninger. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 998. 

HER BOR DU
Carrbridge Hotel, Carrbridge. Familieejet 
traditionelt højlandshotel med central beliggenhed 
i forhold til udflugtsprogram. Alle værelser med 
bad, toilet, tv og telefon. Hyggelig bar og restau-
rant, der serverer Scottish Breakfast og middag.

FRA BILLUND LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Fr. 04.05.18 04.10 17.45 6.498 

FORDELE MED GISLEV
 Inklusiv hele 4 whiskysmagninger
 Alle udflugter inkluderet
 Rejseleder fra start til slut

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 5 x morgenmad • 
4 x middag • Alle dagsudflugter • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder • 4 smag-
ninger. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 998. Tilslutning fra 
Aalborg kr. 650. Irsk aften kr. 350 – bestilles med 
rejsen.

HER BOR DU
Athlone – 1 nat: Springs Hotel
Limerick – 2 nætter: City Hotel
Dublin – 2 nætter: Tara Towers

Gode 3-stjernede hoteller. Alle værelser med tv, 
bad, toilet og kaffe/te faciliteter.  

FRA KØBENHAVN & AALBORG

Afrejse Mødetid Hjem Pris
On. 25.04.18 08.40 15.45 5.798 1)

1) St. Bededag

Se mere: www.gislev-rejser.dk/irw

NYHED

NYHED TIL STÆRK PRIS
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Tag med Gislev til den spanske 
solkyst og Torremolinos som byder 
på mere end 300 solskinsdage om 
året. Du bor på et dejligt centralt 
beliggende hotel kun 500 m. fra den 
gyldne sandstrand. Mulighed for 
spændende udflugter til bl.a. pa-
ladsbyen Alhambra samt Cordoba, 
som også kaldes Andalusiens hjerte.

Dag 1: Udrejse fra Billund til Malaga.
Efter ankomst til Malaga Lufthavn 
kører vi med bus til vores hotel i Tor-
remolinos på den spanske kyst.

Dag 2: Nærområdet og egen tid. 
Rejselederen viser dig rundt i nærom-
rådet. Om eftermiddagen har du tid til 
egne oplevelser. Inkluderet.

Dag 3: Dagen til egne oplevelser 
eller heldagsudflugt til Malaga med 
lokalguide. 2017: Dagen til egne ople-
velser. Udflugten til Malaga finder sted 
på afrejsedagen. 2018: Heldagsudflugt 
til Malaga med lokalguide. Også tid på 
egen hånd. Byrundtur inkluderet.

Dag 4: Paladsbyen Alhambra med 
lokalguide og det gamle arabiske 
kvarter Albayzin. Med lokalguide 
rundt i det berømte palads. Også tid 

på egen hånd. Heldagsudflugt kr. 450, 
bestilles sammen med rejsen.

Dag 5: Ronda – andalusisk kultur og 
natur, når det er bedst. Ronda er en af 
de mest spektakulære byer i Sydspa-
nien og er beliggende på en klippe. 
Den karakteristiske bro Puente Nuevo 
forbinder den nye og den gamle bydel 
hen over en dyb kløft. Inkluderet.

Dag 6: Cordoba – Andalusiens hjerte. 
Byen var engang maurernes hovedstad 
og her finder du verdens næststørste 
moské Mezquita. Med lokalguide 
besøger vi byen og moskéen.  
Heldagsudflugt kr. 350 (€ 46).

Dag 7: Dagen til egne oplevelser. 
Denne dag har du på egen hånd. Rej-
selederen er behjælpelig med forslag.

Dag 8: Udflugt til Malaga og hjem-
rejse. 2017: Sen afrejse fra Malaga 
til Billund. Denne dag gennemfører 
vi udflugten til Malaga – se dag 3. 
Hjemkomst natten mellem fredag og 
lørdag. 2018: Vi forlader hotellet efter 
morgenmad for at køre til lufthavnen 
og flyet retur til Billund.

Solkysten
Sydlandsk stemning og afslappet livsstil

SPANIEN 8 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/cds

FORDELE MED GISLEV
 Spændende og afvekslende program 
 God tid til egne oplevelser 
 Vidende dansk rejseleder

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 7 x morgenmad •  
7 x middag med ¼ flaske vin og vand til maden • 
Udflugt til Malaga • Med rejselederen rundt i 
nærområdet • Udflugt til Ronda • Flybilletter og 
skatter • Transfer • Rejseleder. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 998. Balkon mod havet 
kr. 998 pr. person. Forplejning på flyet t/r kr. 180. 
Bestilles sammen med rejsen

HER BOR DU
Hotel Cervantes by Blue Sea, Torremolinos 
Centralt placeret i Torremolinos med 500 m. til 
stranden. Gratis fitnesscenter, udendørs pool 
med solterrasse, på taget indendørs pool med 
solstole. Bar, hyggelig terrasse samt restaurant, 
hvor morgenmad og middag spises. Alle værelser 
med balkon eller terrasse, bad, toilet, satellit-tv 
og gratis Wi-fi. Værdiboks kan lejes mod et min-
dre beløb.

FRA BILLUND LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Fr. 27.10.17 05.00 00.55 5.298
Fr. 10.11.17 05.00 00.55 5.298
Fr. 17.11.17 05.00 00.55 5.498
Fr. 02.02.18 14.00 14.40 5.498
Fr. 16.02.18 14.00 14.40 5.498
Fr. 23.02.18 14.00 14.40 5.498
Fr. 09.03.18 14.00 14.40 5.498

SUPERPRIS

Fra kun kr. 5.298
inkl. halvpension med  
vin og vand til maden  

samt 3 udflugter

NYHED
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Skønne sensommer -og forårsferier
Få glæde af de sydlige breddegraders lune efterår eller milde forår. Side
Solkysten - 8 dg, Spanien NYHED  3
Sorrento og Rom - 8 dg, Italien   4
Vinbyen Altenahr - 5 dg, Tyskland   5
Skønne Istrien - 9 dg, Kroatien   6
Costa Calida - 8 dg, Spanien   7
Adriaterhavets Kyst - 9 dg, Italien   8
Italienske Fristelser - 9 dg, Italien   9
Tjekkiets Perle - Sydbøhmen - 6 dg, Tjekkiet   10
Normandiet - 9 dg , Frankrig   11
Skønne Sydengland - 9 dg, England   12
Toscanske Perler - 8 dg, Italien NYHED  13
Idylliske England - 5 dg, England NYHED  14
Bretagne - 9 dg, Frankrig NYHED  15
Montenegro - 8 dg, Montenegro   16
Skønne Alsace - 6 dg, Frankrig   17
Vin, Øl og Bindingsværk - 5 dg, Tyskland   18
Kroatiske Perler - 8 dg, Kroatien NYHED  19
Sydengland - Eastbourne - 6 dg, England NYHED  20

Rejs foråret i møde 
Nyd og oplev forårets pragt og skønhed i � ere spændende lande.
Flotte Færøerne - 4 dg, Færøerne NYHED  21
Forår i Sydholland - 5 dg, Holland   22
Holland i Blomst - 5 dg, Holland   23
Irland i Blomst - 8 dg, Irland   24
Skotland i Blomst - 8 dg, Skotland   24
Forårskrydstogt - 5 dg, Holland/Belgien   25
Bornholmsk Forår - 5 dg , Danmark   26
Sydengland i Blomst - 6 dg, England NYHED  27
Wales i Blomst - 8 dg, England NYHED  27
Madeira - 8 dg, Portugal   28
Lago Maggiore - 8 dg, Italien NYHED  29

Flyv den ene vej og kør bus den anden vej
En rejseform med mange fordele, og som mange er glade for.
Toscana - 8 dg, Italien   30
Opatia - Istrien - 8 dg, Kroatien   31

Langtidsferier
Når der for alvor skal lades op og slappes af.
Costa del Sol langtidsferie -22 dg, Spanien   32
Algarve langtidsferie - 22 dg, Portugal NYHED  33

Nyd livet i storbyen
Lad dig fascinere af storbyens puls og gå om bord i de lokale specialiteter.
Prag - 5 dg, Tjekkiet   34
Madrid - 5 dg, Spanien   35
Swinging London - 7 dg, England   36
Barcelona - 5 dg, Spanien   37

Festlige ferier
Afslappet stemning, et godt grin og måske lidt musik og en svingom.
Festlige Irland - 5 dg, Irland NYHED  38
Festlige Skotland - 7 dg, Skotland   39
Oktoberfest i Baunatal - 4 dg, Tyskland   40
Nordtysk Gemütlichkeit - 3 dg, Tyskland NYHED  40
Fødselsdag i Sauerland - 4 dg, Tyskland   41
Sensommer på Bornholm - 5 dg, Danmark   42
Whiskyfestival - 5 dg, Skotland NYHED  43
Irsk Whiskytur - 5 dg, Irland NYHED  43

45 stærke tilbud
Drømmer du også om dine næste rejseoplevelser, så er her godt nyt. 
Vi har sammensat et bredt udvalg af rejsetilbud til yderst attraktive priser, 
som absolut giver mulighed for ekstra feriedage.

43

Tag med på forlænget weekend til 
skotske Speyside. Her � ndes en kon-
centration på mere end 50 destillerier, 
som med passion og lidenskab frem-
stiller nogle af verdens bedste single 
malt whiskyer. Over 5 dage � nder 
mere end 500 arrangementer sted 
– vi besøger nogle af dem i kombina-
tion områdets største attraktioner. 

Dag 1: Udrejse via Amsterdam til 
Inverness, hvor der venter et spæn-
dende program.

Rundtur i Whiskybæltet. Vi besøger min. 
2 af de kendte destillerier, der ligger som 

perler på en snor. Her bliver der tid til rund-
visning og efterfølgende smagsprøver.

Urquart Castle & Loch Ness. Afstik-
ker til smukke Loch Ness og Urquart 
Castle hvor du får en god indføring i 
klanernes historie, borgens betydning 
og en skøn udsigt ud over søen. 

Culloden Battle� eld og smagning. 
Ud� ugt til besøgscentret og slagmar-
ken, hvor højlænderne tabte kampen 
om frihed i 1746 til englænderne. Her-
efter til dagens whiskysmagning.

Dag 5: Hjemrejse med � y fra Inverness.

Ny spændende rejse til Irlands 
smukke landskaber med besøg på 
hele 4 destillerier, så mødet med 
de lune irere, historien og irsk 
kultur går op i en højere enhed. 
Rejsen slutter af med byrundtur og 
smagning af velduftende whisky i 
charmerende Dublin med mulighed 
for en festlig irsk aften. 

Dag 1: Udrejse til Dublin og med bus 
til Athlone.

Dag 2 – 3: Kilbeggan Destillery & 
Dingle halvøen. Dagen starter med 
rundvisning og smagning, før vi kører til 

besøg på imponerende King John´s Cast-
le i Limerick. Heldagstur til Dingle halvøen 
ved Atlanterhavet i det vestlige Irland, der 
lokker med smuk natur og ikke mindst 
smagen af den gode lokale whisky.

Dag 4 – 5: The Irishman og Dublin.
Østpå til smagning på Walsh Destillery 
i Carlow der byder på whiskyer i top-
klasse. Herfra til orienterende byrundtur i 
farverige Dublin inkl. smagning på Teeling 
Destillery. Også tid på egen hånd til 
pub´erne, Guinness bryggeriet samt mu-
lighed for at tilmelde sig festlig irsk aften.

Dag 6: Hjemrejse fra Dublin.

Whiskyfestival

Irsk Whiskytur

SKOTLAND 5 DAGE

IRLAND 6 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/whf

FORDELE MED GISLEV
 3 whisky smagninger med i prisen
 Alle udflugter inkluderet
 Erfaren rejseleder med hele vejen

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x morgenmad • 
3 x middag • Alle dagsudflugter • Ekskl. en-
tréer hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder • 
3 smagninger. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 998. 

HER BOR DU
Carrbridge Hotel, Carrbridge. Familieejet 
traditionelt højlandshotel med central beliggenhed 
i forhold til udflugtsprogram. Alle værelser med 
bad, toilet, tv og telefon. Hyggelig bar og restau-
rant, der serverer Scottish Breakfast og middag.

FRA BILLUND LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Fr. 04.05.18 04.10 17.45 6.498 

FORDELE MED GISLEV
 Inklusiv hele 4 whiskysmagninger
 Alle udflugter inkluderet
 Rejseleder fra start til slut

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 5 x morgenmad • 
4 x middag • Alle dagsudflugter • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder • 4 smag-
ninger. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 998. Tilslutning fra 
Aalborg kr. 650. Irsk aften kr. 350 – bestilles med 
rejsen.

HER BOR DU
Athlone – 1 nat: Springs Hotel
Limerick – 2 nætter: City Hotel
Dublin – 2 nætter: Tara Towers

Gode 3-stjernede hoteller. Alle værelser med tv, 
bad, toilet og kaffe/te faciliteter.  

FRA KØBENHAVN & AALBORG

Afrejse Mødetid Hjem Pris
On. 25.04.18 08.40 15.45 5.798 1)

1) St. Bededag

Se mere: www.gislev-rejser.dk/irw

NYHED

NYHED TIL STÆRK PRIS
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Oplev noget af det bedste Italien har 
at byde på. Sorrento-halvøen med en 
af verdens smukkeste kyststræknin-
ger og en imponerende natur. Midt 
imellem citron- og appelsinlunde 
ligger de charmerende byer, smukt 
indrammet af de grønne bjergsider 
og det azurblå Middelhav. I Rom kan 
du nyde de historiske bygninger, arki-
tekturen, storheden og stemningen, 
der gør byen til en af Europas mest 
eftertragtede metropoler.

Dag 1: Udrejse fra Odense Lufthavn 
direkte til Napoli. Kort transfer til 
hotellet på Sorrento-halvøen.

Dag 2: Amalfikystens Positano 
og Sorrento. I minibus til maleriske 
Positano, som i tidernes morgen kun 
kunne nås på æselryg eller fra havet. 
Byrundtur i Sorrento kendt fra Su-
sanne Biers film, Den skaldede frisør. 
Inkluderet.

Dag 3: Pompeis ruiner og vulkanen 
Vesuv. Vi skruer tiden tilbage til år 79, 
da udbruddet fra vulkanen begravede 
Pompei under et lag af aske og pimp-
sten. Med Gislevs lokalguide besøger 
vi udgravningerne og hører den inte-
ressante historie. Herefter til vulkanen 

Vesuv, hvor du har mulighed for at gå 
helt op til kraterkanten. Inkluderet. 

Dag 4: Romantiske Capri med 
dansktalende lokalguide. Tag med til 
den sagnomspundne ø, der helt tilbage 
i Romertiden var et populært rejsemål. 
Heldagsudflugt kr. 625, bestilles sam-
men med rejsen. 

Dag 5: Fra Syditalien til den italienske 
hovedstad med bus.

Dag 6 - 7: Roms store attraktioner. 
Byrundtur i Rom fordelt over 2 dage 
til de store attraktioner såsom Peters-
kirken med Michelangelos fantastiske 
kuppel, Forum Romanum, Colosseum, 
Den Spanske Trappe og Trevi Fontæ-
nen. Inkluderet. 

Oplev aftenstemningen i Rom.  
Romerne lever livet om aftenen på 
byens piazzaer og i gaderne. Middag 
på romersk restaurant med under-
holdning. Herefter panoramatur til de 
belyste monumenter. Kr. 325 (€ 45) – 
inklusiv 3 retters middag. 

Dag 8: Hjemrejse fra Rom med fly til 
København. Mulighed for bustransfer 
retur til Odense.

Sorrento og Rom
Kombiner Italiens søde liv med storbyferie

ITALIEN 8 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/rosb

FORDELE MED GISLEV
 Kombination af storby og fantastisk natur  
 4 udflugter er inkluderet 
 6 middage inkluderet

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 7 x morgenmad •  
6 x middag • Udflugt Positano og Sorrento • 
Udflugt til Pompei og Vesuv inkl. entré til Pompei 
• 2 byrundture i Rom • Hotelskatter • Rejseleder 
• Flybillet og lufthavnsskatter • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 1.475. Forplejning i  
flyet på udrejsen kr. 80.

HER BOR DU
Castellammare di Stabia - 4 nætter: Hotel Dei 
Congressi. Dejligt hotel med enestående ud-
sigt over Napolibugten og majestætiske Vesuv.
Hotellet er omgivet af en dejlig have med palme-
træer. Værelser med bad og toilet, hårtørrer, air-
condition, telefon, satellit tv, værdiboks, minibar 
og balkon eller terrasse. Hotellet har elevator.

Rom - 3 nætter: Best Western Blu Hotel 
Roma. Godt hotel beliggende i gåafstand fra 
Tiburtina station. 111 komfortable værelser med 
bad og toilet, aircondition, satellit tv, hårtørrer, 
minibar og værdiboks. Hotellet har restaurant og 
elevator.

FRA ODENSE LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ma. 19.10.17 08.25 19.45 7.598

SÆRTILBUD  
kr. 7.598
Kun 1 afgang
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Altenahr ligger i hjertet af Ahrdalen, 
lidt syd for Köln og Bonn. Her finder 
du Europas nordligste vindistrikt, 
de røde druers dal, omgivet af flot 
natur, hyggeligt bymiljø, god atmos
fære og vinmarker på bjergskrånin
gerne. Her er også gode restauran
ter, vinstuer og gamle huse med 
små idylliske butikker. 

Dag 1: Afrejse med ankomst i Altenahr 
til aften. 

Dag 2: Altenahr, Ahrweiler og vin
byen Mayschoss. Med rejse lederen 
rundt i hyggelige Altenahr. Herfra 
til middelalderbyen Ahrweiler, også 
kaldet Ahrdalens Rothenburg. Byens 
velholdte huse er smukt dekorerede 
med træudskæringer og gavlmalerier. 
Mange af husene er indrettet som 
butikker og konditorier, hvilket blot er 
med til at forstærke idyllen. I livlige 
Mayschoss besøger vi Tysklands æld
ste andels ejede vinkælder. Inkluderet. 
Vinsmagning € 9.

Dag 3: Köln og Rhinpromenaden.  
Du hilses velkommen til Köln af to høje 
tårne, tilhørende den imponerende Köl
ner Dom, som du skal opleve på nært 
hold. I centrum af den travle messe

by anbefaler vi en tur i det attraktive 
gågadekvarter med de mange butikker. 
Du kan også besøge Chokolademu
seet eller nyde en Kölsch på det lokale 
bryggeri. Langs Rhinpromenaden er 
der hyggelige værtshuse og restauran
ter, hvor du kan nyde frokosten eller 
blot sidde og betragte byens travle liv. 
Inkluderet.

Dag 4: Beilstein og sejltur på Mosel. 
Udflugt til den romantiske vinby 
Beilstein, hvorfra det er muligt at sejle 
på en af Mosels flotteste strækninger. 
Undervejs til byen Cochem har du fin 
udsigt til de stejle vinbjerge. I Cochem 
viser rejselederen rundt i den gamle 
bydel og langs Moselpromenaden. Tid 
til frokost på egen hånd, måske led
saget af et godt glas Moselvin. Retur 
med bussen gennem det spændende 
landskab, delvist langs Moselfloden. 
Inkluderet. Sejltur € 12.  

Dag 5: Hjemrejse til Danmark 

Vinbyen Altenahr
Middelalderbyen Ahrweiler, Mosel og Köln

TYSKLAND 5 DAGE

Se mere: www.gislevrejser.dk/altb

FORDELE MED GISLEV
 Gislevs bedste Tysklandstilbud   
 Alle udflugter inkluderet    
 1 glas vin til middagene

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x morgenmad •  
4 x middag med 1 glas vin • Alle udflugter • 
Rejseleder. Ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 260.

HER BOR DU
Hotel Lang, Altenahr. Dejligt familiedrevet ho-
tel kendt for deres gode mad og med dansktalen-
de vært. Værelser i hovedhotellet og i 2 bygninger 
overfor. Uensartede værelser med bad og toilet, 
tv, minibar, hårtørrer, værdiboks, telefon og gratis 
wi-fi. En del trapper. Aftener med levende musik 
og dans i hotellets Kristal lspiegel saal. Swim ming-
pool på nabohotellet kan benyttes gratis. 

FRA JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND 

Afrejse Ud Hjem Pris
Sø. 03.09.17 L 4 2.9981)

Sø. 10.09.17 L 4 2.998
Sø. 17.09.17 L 4 2.998
Sø. 24.09.17 LØ 4 2.9982)  
Sø. 08.10.17 L 4 2.998
Sø. 15.10.17 LØ 4 2.9983)  
Ma. 23.10.17 L 4 2.9984)  
To. 29.03.18 LØ 4 2.9985)

Sø. 22.04.18 L 4 2.998
Sø. 13.05.18 L 4 2.998

1) Fyrværkeri Ahrweiler. 2) Fyrværkeri Dernau  
3) Efterårsferie 4) Enkeltværelser uden tillæg 5) Påske

UHØRT BILLIGT
Kun kr. 2.998

Inklusiv alle udflugter  
og halvpension  

med vin

4
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Istrien er beriget med et væld af 
smuk natur og maleriske byer. Det 
milde klima, krystalklare vand og 
den gæstfrie lokalbefolkning giver 
dig optimale feriebetingelser. Du 
skal bo hele 6 nætter i Novigrad i 
gåafstand til den gamle by og den 
hyggelige havn.

Orienterende tur til fods i Novigrad 
med rejselederen. En dejlig by med 
smukke huse, flotte fiskerbåde og ind-
bydende restauranter ved marinaen. 
Inkluderet.

Istriens skønne byer.  
Spændende besøg i romerbyen Pula 
som byder på næsten 3000 års historie 
og det velbevarede amfiteater. Herfra 
til Rovinj - en af Istriens mest idylliske 
byer med farverige huse og hyggelige 
caféer og ikke mindst udsigten fra Skt. 
Euphemia katedralen. Pris kr. 225. 

Italienske Trieste.  
Udflugt til Trieste som tidligere var en 
af de vigtigste havnebyer i det Østrig/
ungarske kejserdømme. Trieste byder 
på en af Italiens flotteste pladser og 
ikke mindst stemning, historie og 
spændende butikker. Inkluderet.

Bryggeribesøg i Buje.  
Afslappende eftermiddagsudflugt til 
smagsprøver på det gode lokale øl i 
fæstningsbyen Buje. Inkluderet ekskl. 
entré. 

Middelalderby, vin og trøfler.  
Halvdagsudflugt til trøffelbyen  
Motovun smukt beliggende på en 
klippetop med små gader omkranset 
af den gamle forsvarsmur. På turen 
tilbage er der stop ved en vinbonde, 
som byder på flere prøver. Pris for 
udflugt inkl. vinsmagning kr. 150.

Perlen Piran.  
Hyggelig udflugt til et af Istriens mest 
populære feriesteder med den idylliske 
Tartini-plads, museer og italiensk stem-
ning. Pris for udflugt inkl. frokost ved 
den gamle havn kun kr. 150.

Ud- og hjemrejse.   
1. – 2. dag: Udrejse med overnatning i 
Tyskland og ankomst til Kroatien næste 
dag. 8. – 9. dag. Hjemrejse via Østrig 
til overnatning i Tyskland med ankomst 
til den danske grænse først på aftenen 
sidste dag.

Skønne Istrien
Vin og øl ad libitum til maden i Kroatien

KROATIEN 9 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/iss

FORDELE MED GISLEV
 Inklusiv hele 3 udflugter 
 Vin, trøfler og skøn natur 
 Erfaren rejseleder hele vejen

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 8 x morgenmad •  
8 x aftensmad • Fri vin, øl og sodavand til maden 
i Kroatien • Udflugt til Novigrad, Buje og Trieste 
eksklusive entreer • Rejseleder.

Tillæg: Enkeltværelse kun kr. 598. Balkon mod  
pool-side. kr. 100 pr person. Entreer: Beregn  
ca. 150 kr.

HER BOR DU
Aminess Laguna Hotel, Novigrad. 
3-stjernet hotel med mindre værelser men alle 
med balkon, bad/toilet, tv, hårtørrer og telefon. 
Dejlig buffet både morgen og aften. Vin, øl og 
sodavand ad libitum til aftensmaden. Udendørs 
swimmingpool. Hotel beliggende ca. 10 minut-
ters gang fra den gamle bydel.  
Musik og dans flere aftener.

FRA JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND

Afrejse Ud Hjem Pris
Lø. 16.09.17 LØ 4 4.398
Lø. 23.09.17 LØ 4 4.298
Lø. 30.09.17 LØ 4 4.198
Lø. 07.10.17 LØ 4 3.998
Lø. 14.10.17 LØ 4 3.998
Lø. 07.04.18 L 4 4.298
Lø. 21.04.18 LØ 4 4.298

SUPERTILBUD
9 dage inkl. halvpension, 

vin til maden og flere 
udflugter 

kr. 3.998
Fra kun

4
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Spaniens lune hjørne lokker med 
mere end 315 solskinsdage om 
året. Lige over for det nyrenoverede 
Hotel Alegria Dos Playas finder du 
det azurblå Middelhav. Deltag i de 
spændende udflugter til bl.a. mid-
delalderbyen Cartagena og regio-
nens hovedstad Murcia. Udnyt tiden 
til at smage nogle af de lækre tapas-
retter, som Spanien er kendt for.

Dag 1: Udrejse fra Billund direkte til 
Alicante. Med bus til Puerto de Mazar-
rón og vores hotel.

Dag 2-7: Varieret udflugtsprogram.

Marked og sandstensformationer. 
Med rejselederen rundt til nærområdet 
til bl.a. havnen og det lokale marked. 
Fra byen kører vi den korte tur til Bol-
nuevo, hvor du kan opleve de specielle 
sandstensformationer. Tilbage ved 
hotellet får du resten af dagen på egen 
hånd. Halvdagsudflugt inkluderet.

Middelalderbyen Lorca. Med lokal-
guide rundt i Lorca til byens mange 
seværdigheder bl.a. synagogen i for-
bindelse med borgen og det smukke 
broderimuseum. Herfra til frokost på 
lokal restaurant. Udflugtspris kr. 300.

Cartagena med det romerske teater. 
Halvdagsudflugt til Cartagena med 
det velbevarede romerske teater. Med 
lokal guide rundt i byen. Tid på egen 
hånd til at udforske det romerske 
teater og de snævre middelalderlige 
gader. Halvdagsudflugt inkluderet.

Murcia – flot katedral og hyggelige 
stræder. Til regionens hovedstad Murcia 
flot beliggende ved floden Segura. By-
rundtur med lokalguide bl.a. forbi byens 
katedral og gennem de smalle stræder. 
Du får tid til egne oplevelser og frokost 
inden vi kører retur til Puerto de  
Mazarron. Udflugtspris kr. 150.

Tid til egne oplevelser. Du kan bruge 
denne dag på f.eks. at nyde hotellets 
pool og stranden eller måske frister en 
tur med den lokale bus til byen. Rejse-
lederen hjælper med gode forslag.

Dag 7: Palmebyen Elche og Alicante. 
Afrejse fra Puerto de Mazarron til pal-
mebyen Elche og besøg i den smukke 
park Huerto del Cura. Byrundtur i 
Alicante og tid på egen hånd inden 
indkvartering for sidste nat.

Dag 8: Tidlig afrejse fra hotellet og 
hjemrejse.

Costa Calida
Sydlandsk stemning og spansk charme

SPANIEN 8 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/cca

FORDELE MED GISLEV
 Nyrenoveret hotel 100 m fra stranden 
 Alle værelser med balkon 
 Flere udflugter inkluderet 
 Palmebyen Elche og byrundtur i Alicante

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 6 x middag på Hotel Alegria 
Dos Playa med 1/4 flaske vin og vand til maden • 1 x 
middag i på hotel i Alicante med et glas vin til både for- 
og hovedret • 7 x morgenmad, morgenmadspakke dag 
8 • 2 udflugter ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt 
• Entré til palmeparken i Elche • Rejseleder.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 998.

HER BOR DU
Hotel Alegria Dos Playas. Puerto de 
Mazarrón - 6 nætter: Flot nyrenoveret 4-stjernet 
hotel beliggende 100 m fra stranden og ca. 18 min 
gang fra Puerto de Mazarrón. Alle værelser med 
bad, toilet, hårtørrer, tv, balkon og aircondition. 
Pengeboks og minibar mod betaling. Hotellet har 
pool, solterrasse, bar og restaurant samt tennisba-
ne. Der er gratis Wi-fi i receptionsområdet.

Alicante - 1 nat: AC Alicante Hotel. Alle 
 værelser med bad, toilet, hårtørrer, aircondition  
og gratis Wi-fi. Pool på taget.

FRA BILLUND LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Lø. 21.04.18 08.45 10.05 4.998
Lø. 28.04.18 08.45 10.05 4.998
Lø. 05.05.18 08.45 10.05 4.998
Lø. 19.05.18 08.45 10.05 4.998
Lø. 26.05.18 08.45 10.05 4.998

VANVITTIG PRIS 
Kun kr. 4.998

på nyrenoveret hotel  
inkl. halvpension, vin  

til maden og flere  
udflugter
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Populær busrejse til ægte italiensk 
feriecharme ved Adriaterhavets Kyst, 
nu på 5. år med Gislev. Helpension på 
godt hotel tæt på den fine sandstrand 
i Bellaria Igea Marina og 4 spæn-
dende udflugter til områdets mange 
kulturskatte er inkluderet. Mulighed 
for at opleve den flydende by Venedig, 
hvor en sejltur på kanalerne bringer 
os tæt på de sagnomspundne sevær-
digheder. Besøg det lokale marked, 
nyd hotellets pool eller en dag ved 
den fine strand. Smag den gode vin, 
et par lokale delikatesser og oplev ”la 
dolce vita” ved Adriaterhavets Kyst.

Panoramatur - Cesenatico og 
vinsmagning. Halvdagsudflugt i det 
naturskønne område. Vi gør stop i 
den hyggelige havneby Cesenatico og 
afslutter udflugten med vinsmagning 
hos en lokal vinbonde. Inkluderet. 

Mosaik i Ravenna, en af Italiens æld-
ste byer. Særligt kendt for nogle af ver-
dens flotteste mosaikarbejder skabt i 
byens storhedstid. Vi besøger bl.a. San 
Vitale kirken med farverige og skønne 
byzantinske mosaikker. Inkluderet. 

Gondolernes by, Venedig. Heldagstur 
til den verdensberømte by, hvor vi skal 

sejle på Canal Grande med vandspor-
vognen og opleve den imponerende 
by. Der er naturligvis også tid på egen 
hånd. Pris kr. 375 (€ 51,50). 

San Marino, verdens mindste repu-
blik. Udflugt til den lille bystat med 
en prægtig beliggenhed på toppen af 
Titano bjerget. Ikke egnet for gangbe-
sværede. Inkluderet. 

Afslapning og marked. Der er også 
tid på egen hånd til at nyde hotellets 
faciliteter eller en dag på den fine 
sandstrand. Bellaria er en hyggelig by 
med mange små butikker og indby-
dende caféer. Gør som italienerne, 
spadser en tur på promenaden eller 
tag med til nabobyen Rimini, hvor du 
kan opleve det lokale marked, en stolt 
tradition, der lever i bedste velgående.

Ud og hjem. 1.-2. dag udrejse fra 
Danmark til overnatning i Sydtyskland 
og videre gennem Norditalien til Bellaria 
Igea Marina. 8.-9. dag hjemrejse til 
overnatning i Tyskland og videre hjem til 
Danmark. 

Bemærk: Enkeltværelser uden tillæg 
på afgangene 07.04.18 og 14.04.18. 
Velegnet for singler

Adriaterhavets Kyst
Venedig – Ravenna – San Marino – Cesenatico

ITALIEN 9 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/ces

FORDELE MED GISLEV
 Dejlige hoteller kun få meter fra stranden  
 4 flotte udflugter og vinsmagning inkl. 
 Skarp pris med helpension og drikkevarer 

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 8 x morgenmad • 5 x fro-
kost med drikkevarer • 8 x middag heraf 6 med drik-
kevarer • 4 udflugter • Vinsmagning • Rejseleder. 
Ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 500.  
Intet tillæg 07.04.18 og 14.04.18.

HER BOR DU
Hotel Citta di Rosario. Pænt 3–stjernet 
hotel med have, terrasse, restaurant og central 
beliggenhed tæt ved Adriaterhavet. Alle værel-
ser har balkon, uden udsigt.

Hotel Gambrinus Tower Resort. Godt 
4-stjernet hotel med pool, wellness og restaurant 
kun få meter fra Adriaterhavet. Værelserne har bal-
kon. Tilkøb af dobbeltværelse med delvis havudsigt 
er muligt i begrænset antal for kr. 300 pr. person.

Hotel Rosalba. Godt 4-stjernet hotel med pool, 
wellness og restaurant tæt ved Adriaterhavet. 

FRA JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND 

Afrejse Ud Hjem Pris 3 Pris 4

Lø. 23.09.17 LØ 4 4.898 
Lø. 30.09.17 LØ 4 4.898 
Lø. 07.10.17 LØ 4 4.698
Lø. 31.03.18 L 4 4.898 5.098
Lø. 07.04.18 LØ 4 4.998* 5.198* 
Lø. 14.04.18 LØ 4 4.998* 5.198*
Lø. 21.04.18 LØ 4 4.998 5.198
Lø. 28.04.18 LØ 4 5.098 5.298
Lø. 05.05.18 L 4 5.198 5.398
Lø. 12.05.18 L 4 5.198 5.398
Lø. 19.05.18 L 4 5.198 5.398
Lø. 26.05.18 L 4 5.198 5.398

* Ingen tillæg for enkeltværelser

4

SUPERPRIS 
Fra kun kr. 4.698

inkl. helpension med  
drikkevarer i Italien  

og 4 udflugter 
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Det sene efterår og tidlige forår er 
en skøn periode i Toscana, hvor kul-
turelle perler som Firenze, Lucca og 
Pisa kan opleves i et mere afslappet 
tempo. Vi tilbyder et godt hotel med 
wellness, en hyggelig café, smagen 
af de skønne toscanske vine samt 
det lækre italienske køkken. Ja, så 
er der kun en ting at sige: Velkom-
men til Italiens højborg, Toscana.

Du bor i Montecatini Terme en 
charmerende by med flotte parker, 
spændende butikker samt hyggelige 
caféer og restauranter. Glæd dig til dit 
ophold i denne dejlige by. 

Toscanas hovedstad - Firenze. 
Leonardo da Vinci og Michelangelo har 
sat deres præg på denne smukke by. 
Byrundtur til fods med dansktalende 
lokalguide. Udflugtspris kr. 230 (€ 32).

Lucca og vingårdsbesøg med stor-
slået udsigt. Udflugt til middelalderby- 
en Lucca hvor rejselederen viser rundt 
og vi bla. ser domkirken San Martino. 
Derefter vinsmagning og let frokost i 
hotellets landhus. Pris for vinsmagning 
ca. € 10,50. Inkluderet. 

Det Skæve Tårn i Pisa. Vi ser tårnet 
og komplekset med klokketårn, dom-
kirke og dåbskapel. Halvdagsudflugt, 
inkluderet. 

Marked og madlavningskursus.  
Om formiddagen tager vi på markedet. 
Herefter arrangerer hotellet et mad-
lavningskursus, hvor kokken lærer dig 
at lave en italiensk ret. Madlavnings
kursus med frokost er inkluderet.

Singletur. På afgange i november, 
december og marts er alle enkelt-
værelser uden tillæg, og derfor er 
rejsen særdeles egnet for singler. Der 
arrangeres på disse afgange også en 
toscansk aften med musik og dans.

Ud og hjem.  
1. – 2. dag: Udrejse fra Danmark, gen-
nem Tyskland med overnatning i det 
sydtyske. Videre gennem Norditalien til 
Montecatini Terme.  
8. – 9. dag: Hjemrejse påbegyndes 
med overnatning i Sydtyskland. An-
komst til Danmark sidst på aftenen.

Italienske Fristelser
Vin og vand til middagen i Italien 

ITALIEN 9 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/ffi

FORDELE MED GISLEV
 Wellness hotel og vin til middagen 
 Flere afgange uden enkeltværelsestillæg  
 Byrundtur og 2 flotte udflugter inkluderet

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 8 x middag hvoraf 6 
med ¼ fl. vin til middag • 8 x morgenmad • 
Bustransport på udflugter • Rejseleder • 
Hotelskat • Udflugt til Lucca og Pisa • 
Madlavningskursus • 2 x 1½ times wellness • 
Ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt..

Tillæg: Begrænset antal uden tillæg i november, 
december og marts. Enkeltværelse april kr. 500.

HER BOR DU
Hotel Columbia, Montecatini Terme.  
Dejligt familiedrevet wellness hotel med god ser-
vice. Hotellet er centralt beliggende, og har ele-
vator, restaurant, bar og wellness-center. Alle 
værelser er med bad og toilet, hårtørrer, værdi-
boks, tv, gratis wi-fi, minibar, telefon og klimaan-
læg. Værelserne er uensartede i størrelse. 

FRA JYLLAND OG FYN

Afrejse Ud Hjem Pris
Lø. 04.11.17 U 41 4.998*
Lø. 25.11.17 U 41 4.998*
Lø. 02.12.17 U 41 4.998*
Lø. 17.03.18 U 41 4.998*
Lø. 24.03.18 U 41 4.998*
Lø. 14.04.18 LØ 4 5.198

*Ingen tillæg for enkeltværelser.

SUPERPRIS 
Fra kun kr. 4.998
Inklusiv halvpension  

og 3 timers  
wellness 

4
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Vi har lagt vægt på, at give dig 
mange oplevelser samtidig med, 
at du får tid til at slappe af og nyde 
ferien. Glæd dig til at spise middag i 
Dresden og besøge Tjekkiets histori-
ske hovedstad, Prag. Du bor 3 nætter 
i Ceské Budejovice i gåafstand til 
den gamle bydel, og du kommer på 
både bryggeri- og klosterbesøg. Vi 
har inkluderet det meste, så læn dig 
tilbage og lad rejselederen føre dig 
gennem denne lille eventyrrejse.

Dag 1: Ankomst til Dresden. Vi spiser 
middag på den kendte restaurant  
Pulverturm (Krudttårnet). 

Dag 2: Ophold i Prag og ankomst til 
Sydbøhmen. Tid i Prag til frokost på 
egen hånd i den gamle bydel. Ankomst 
til Budweiser-byen, Ceské Budejovice, 
vores udgangspunkt for de næste 
dages oplevelser. Middag på hotellet.

Dag 3: Bryggeribesøg med frokost. 
Byrundtur i Ceské Budejovice, rund-
visning på bryggeriet, hvor vi også har 
inkluderet frokost. Tid på egen hånd i 
byen. Middagsbuffet på hotellet. 

Dag 4: Sydbøhmens Perle, Ceský 
Krumlov. Denne lille perle af en by, 

er på UNESCO’s verdensarvsliste og 
er indbegrebet af idyl. Her finder du 
middelalderhuse og Tjekkiets 2. største 
borgkompleks. Byrundtur og god tid 
på egen hånd til frokost, shopping og 
flere oplevelser. Om aftenen kan du 
glæde dig til middag på restaurant 
Pub Masne Kramy i den gamle bydel i 
Ceské Budejovice.

Dag 5: Kloster Zlata Koruna og Ústi 
nad Labem. Besøg i cistercienser-
klosteret med rundvisning. Videre 
mod vores overnatningshotel i Ústi 
nad Labem. Vi spiser medbragte 
madpakker undervejs. Er der tid, tager 
rejselederen interesserede med på en 
lille tur rundt i Ústi nad Labem inden 
middagen på hotellet.

Dag 6: Tjekkiet – Danmark. Afrejse 
efter morgenmaden og kørsel gennem 
Tyskland tilbage til hjembyerne.

Tjekkiets Perle
Spændende rejse til det smukke Sydbøhmen

TJEKKIET 6 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/tje

FORDELE MED GISLEV
 5 middage og 2 frokoster inkluderet 
 Besøg i Dresden og Prag 
 Bryggeri- og klosterbesøg inkluderet

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 5 x morgenmad •  
1 x middag på restaurant i Dresden • 3 x middag 
på hotel • 1 x middag i Budejovice • Byrundture i 
Budejovice og Krumlov • Bryggeri-besøg med  
ølsmagning og frokost • Entré og rundvisning på 
klosteret Zlata Koruna • 1 x madpakke dag 5 • 
Rejseleder. Ekskl. entréer hvor andet ikke er 
nævnt.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 560.

HER BOR DU
Ibis Hotel, Dresden (1 nat) 
Clarion Congress Hotel,  
Ceské Budejovice (3 nætter) 
Clarion Congress Hotel, Ústi nad Labem 
(1 nat)

Alle værelser med tv, bad og aircondition.

FRA JYLLAND OG FYN

Afrejse Ud Hjem Pris
Sø. 24.09.17 L 4 3.998
Sø. 15.10.17 L 4 3.998 1) 

On. 28.03.18 L 4 3.998 2) 

Sø. 22.04.18 L 4 3.998 3) 
Sø. 06.05.18 L 4 3.998 4) 

1) Efterårsferie. 2) Påske. 3) St. Bededag. 
4) Kr. Himmelfart.

4

UHØRT BILLIGT

Kun kr. 3.998 
inkl. alle udflugter,  

entréer, middage og 
 2 frokoster
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Flot rundrejse til Normandiets smuk-
ke landskaber, charmerende byer og 
indbydende klinter. Hele området 
er fyldt med spændende oplevelser 
og velsmagende Calvados. Hver dag 
byder på nye højdepunkter og flotte 
køreture. På den bevægende udflugt 
til Invasionskysten mærker du virkelig 
historiens vingesus.

Dag 1 – 2: Udrejse, Bruxelles og 
vikingernes Rouen. Gennem Tyskland 
til overnatning i Holland. Herfra til 
vidunderlige Grand Place i Bruxelles. 
Videre ind i Frankrig til 2 overnatninger i 
Rouen – vikingernes gamle hovedstad.

Dag 3: Monets have og panorama-
tur. Til fods i Rouen med katedralen, 
bindings værkshusene og torvet, hvor 
Jeanne d’Arc blev brændt på bålet. Ef-
ter frokost udflugt til Monets smukke 
have og med panoramatur langs 
Seinen.

Dag 4: Etretat, Honfleur og Saint-
Malo. Med passende pauser kører vi til 
ophold ved de smukke kalkstensklipper 
i Etretat. Herfra til idylliske Honfleur, 
hvor du får tid til frokost ved havnen in-
den turen fortsætter til 2 overnatninger i 
charmerende Saint-Malo. 

Dag 5: Middelalderbyen Dinan. 
Halvdagsudflugt til Dinan - en perle af 
en by beliggende ved Rancefloden. Du 
har eftermiddagen på egen hånd i hyg-
gelige Saint-Malo. 

Dag 6: Mont Saint Michel og Ba-
yeux. Vi forlader Saint-Malo og har et 
ophold ved den imponerende kloster-ø 
Mont Saint Michel – en af Frankrigs 
største attraktioner. Videre til Bayeux 
med mulighed for se det berømte 
Bayeux tapet, inden vi fortsætter til 
indkvartering i Caen.

Dag 7: Bevægende udflugt til Invasi-
onskysten. Oplev de mest markante 
landgangssteder på den smukke kyst, 
mens du får den fulde historie om 
verdenshistoriens største amfibieope-
ration, der fandt sted d. 6. juni 1944.

Dag 8 – 9: Amiens og 1. Verdens-
krigs slagmarker. Vi forlader Caen 
og kører til pause i den maleriske 
katedral-by Amiens. Herfra gennem 1. 
Verdenskrigs slagmarker til overnat-
ning i Holland. Sidste dag fortsætter vi 
nordpå og ankomst til Danmark først 
på aftenen.

Normandiet 
En perlerække af smukke oplevelser

FRANKRIG 9 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/noms

FORDELE MED GISLEV
 Alle udflugter inkluderet 
 Få hele historien om Invasionskysten 
 Monets Have og vikinger i Rouen 
 Vidende dansk rejseleder

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 8 x morgenmad •  
5 x aftensmad • Ekskl. entréer hvor andet ikke er 
nævnt • Rejseleder.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 1.598. 

HER BOR DU
Rouen – 2 nætter: Ibis Centre Rive Droite  
St. Malo- 2 nætter: Hotel de France et de 
Chateaubriand eller Hotel de la Cité  
Caen – 2 nætter: Ibis Styles 

På rundrejsen benyttes kun gode hoteller. Alle 
værelser med bad, toilet, tv, telefon og gratis 
wi-fi.

FRA JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND

Afrejse Ud Hjem Pris
Lø. 14.10.17 LØ 4 5.998
Lø. 21.04.18 LØ 4 5.998
Lø. 28.04.18 LØ 4 5.998

SUPERPRIS 
Kun kr. 5.998

9 dage inklusiv alle  
udflugter og store  

oplevelser

4
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Skønne Sydengland byder på et 
væld af oplevelser. Fra Dovers 
hvide klinter til Cornwall og Lands 
End – Englands vestligste punkt. 
Gislevs rejseleder tager dig med 
på spændende udflugter til den 
eksotiske have Trebah Garden og 
Englands smukkeste by Bath. Snyd 
ikke dig selv for en cream tea med 
lune scones eller en pint på en af de 
mange pub’er. Velkommen til en flot 
rundrejse i Sydengland.

Dag 1-2: Udrejse. Gennem Tyskland 
til overnatning i Holland. Næste dag til 
Frankrig og med færgen over Kanalen 
til Dovers smukke hvide klinter. Via 
Hastings når vi Portsmouth sidst på 
eftermiddagen.

Dag 3: Lord Nelsons Victory og 
egen tid. Interessant besøg i Historic 
Dockyard med Lord Nelsons flagskib 
HMS Victory. Resten af dagen har du 
til egne oplevelser. Måske frister et  
besøg i Spinnaker Tower med flot 
udsigt ud over hele kysten. 

Dag 4: Dartmoorheden – Polperro 
– Cornwall. Gennem den smukke 
og specielle Dartmoorhede. Besøg 
i charmerende Polperro og videre til 

Falmouth – en af Cornwalls klassiske 
byer. Her bor vi to nætter på victoriansk 
hotel lige ud til vandet.

Dag 5: St. Michaels Mount og Land’s 
End. Flot rundtur til det sydligste  
Cornwall med besøg på Michaels 
Mount. Herfra til imponerende Land’s 
End – Englands vestligste punkt. Til-
bage i Falmouth får du resten af dagen 
på egen hånd.

Dag 6: Trebah Garden og Swindon. 
Besøg i eksotiske Trebah Garden – en 
af Cornwalls smukkeste haver. Herfra 
med pauser til vores hotel i Swindon. 

Dag 7: Bath – Englands smukkeste 
by. Med rejselederen forbi bl.a. Pulteney 
Bridge og den smukke Bath Abbey. 
Mulighed for besøg i de berømte  
Romerske Bade og god tid på egen 
hånd til flere oplevelser i den gamle 
kurby.

Dag 8: Afrejse. Stop ved Avebury 
Stone Circle, som kan dateres til år 
2.500 f.Kr. Herefter til Dover og færgen 
til Frankrig. Overnatning i Holland.

Dag 9: Hjemrejse. Gennem Tyskland 
og en flot rejse er ved at være til ende. 

Sydengland
Maleriske Cornwall og idylliske Bath

ENGLAND 9 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/scb

FORDELE MED GISLEV
 NYT: 2 nætter i maritime Portsmouth 
 Udflugt til Trebah Garden 
 Danmarks bedste tilbud

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 8 x morgenmad •  
8 x aftensmad • Alle udflugter • Rejseleder • 
Færgebillet over kanalen tur/retur • Entré til 
Trebah Garden • Ekskl. entréer hvor andet ikke 
er nævnt. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 1.498.

HER BOR DU
Portsmouth 2 nætter: Holiday Inn.  
Falmouth 2 nætter: Falmouth Hotel.  
Swindon 2 nætter: Jury’s Inn.

På rundrejsen benyttes kun gode hoteller. Alle 
værelser med bad/toilet, tv, tlf. og ofte med  
kaffe/te faciliteter.  

FRA JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND

Afrejse Ud Hjem Pris
Lø. 14.10.17 LØ 4 6.798
Lø. 24.03.18 LØ 4 6.798
Lø. 07.04.18 LØ 4 6.998

SUPERPRIS 
Fra kun kr. 6.798
inkl. halvpension og  

alle udflugter

4
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Smukt placeret i den fortryllende 
toscanske natur ligger Pescia. Bøl-
gende bakker så langt øjet rækker, 
liflige italienske vine og duften af 
Italien. Her bor du midt i den flotte 
natur og centralt mellem Firenze 
og Lucca. Mellem frugttræer og oli-
venlunde spiser vi en ægte italiensk 
frokost. En nydelse for alle dine 
sanser. I det sydlige Toscana direkte 
ud til kysten, gemmer der sig en 
sand perle med en idyllisk havn og 
italiensk stemning: den charmeren-
de og hyggelig badeby, Castiglione 
della Pescaia. Velkommen på en 
indholdsrig rundrejse igennem det 
autentiske Italien.

Dag 1: Udrejse med fly til Pisa og med 
kort transfer til Pescia. 

Dag 2 – 7:  
Toscanas hovedstad - Firenze. 
Leonardo da Vinci og Michelangelo har 
sat deres præg på denne smukke by. 
Byrundtur til fods med dansktalende 
lokalguide. Udflugtspris kr. 230 (€ 32).

Pistoia og lækker frokost på en bon-
degård. Udflugt til den charmerende 
middelalderby Pistoia, hvor du kan for-
nemme historien blandt flotte arkitek-

toniske skatte. Byrundtur til fods. En 
lækker frokost venter på en bondegård 
ude på landet. Inkluderet.

Det Skæve Tårn i Pisa. Vi kører til 
Pisa, hvor du ser tårnet og komplekset 
med klokketårn, domkirke og dåbska-
pel, og videre til perlen, Castiglione 
della Pescaia. Inkluderet.

Det levende middelaldermuseum, 
Siena. Siena er en fantastisk by – ét 
stort, levende middelaldermuseum 
med flotte kirker, paladser og snævre 
gader omkranset af en bymur. Efterføl-
gende vinsmagning i området. Udflug-
ten med vinsmagning er inkluderet.

Fridag eller udflugt til Napoleons ø 
Elba. Nyd dagen i byen, på stranden 
eller tag med på en fantastisk udflugt 
til Elba og hør den spændende historie 
om Napoleons ø. Denne frodige ø med 
sine varierede landskaber, uspolerede 
strande og snoede veje er lidt af en 
paradisø. Udflugtspris kr. 595.  
Bestilles sammen med rejsen.

Dag 8: Hjemrejse med fly fra Pisa til 
Odense og Aalborg.

Toscanske Perler
En rundrejse i det autentiske Italien

ITALIEN 8 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/top

FORDELE MED GISLEV
 Ægte italienske oplevelser 
 Fly fra Aalborg og Odense 
 3 udflugter, vinsmagning og  

 frokost inkluderet

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 7 x middag • 7 x mor- 
genmad • 1 x frokost • Vinsmagning • Flybillet 
og lufthavnsafgifter • Bus på udflugter i Italien 
• Hotelskat • Rejseleder • Udflugter til Pistoia, 
Pisa og Siena • Ekskl. entréer hvor andet ikke er 
nævnt.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 850. Forplejning på 
 flyet ud/hjem kr. 160.

HER BOR DU
Pescia – 3 nætter: Hotel Villagio Albergo 
San Lorenzo & Santa Caterina. Hotellet 
er beliggende i naturskønt område ud til en flod, 
har elevator, restaurant, bar og pool (normalt 
åben i september). 

Castiglione Delle Pescaia – 4 nætter:  
Hotel L’Approdo. Hotellet er beliggende ud 
til en hyggelig havn, har elevator, tagterrasse, 
restaurant og bar. 

AALBORG OG ODENSE LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ma. 18.09.17 06.30/08.25 Ti. 5.998
Ma. 02.10.17 06.30/08.25 Ti. 5.998
Ma. 09.10.17 06.30/08.25 Ti. 5.998

INTROPRIS 
Kun kr. 5.998

8 dage, halvpension,  
– kun 3 afgange 

NYHED
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På denne skønne rejse oplever du 
bølgende landskaber og smukke byer, 
som du sikkert kender fra de mange 
engelske tv-serier som Barnaby og 
Inspector Morse. Vi besøger Oxford 
med de gamle colleges, hyggelige 
pubber og den historiske markedshal. 
Glæd dig også til Shakespeares blom-
strende fødeby Stratford-upon-Avon, 
engelsk havekunst og Churchills fø-
dehjem Blenheim Palace. Du bor alle 
nætter på hyggelig landevejskro nord 
for Oxford. Velkommen til en dejlig 
mini ferie i Englands bløde bakker.

Dag 1: Udrejse med fly til London 
og herfra med bus til vores hotel for 
de næste 4 nætter nord for Oxford. 
Undervejs vil rejselederen præsentere 
dig for ugens program.

Dag 2: Universitetsbyen Oxford. 
Rejselederen viser dig Oxford med de 
mange flotte colleges – bl.a. kendte 
Christchurch – og det imponerende 
bibliotek Bodleian Library. Du kommer 
også forbi Inspector Morses ynglings-
pub The White Horse samt markeds-
hallen med alverdens specialiteter. 
God tid på egen hånd inden turen går 
tilbage til hotellet, hvor der serveres en 
traditionel cream tea med scones.

Dag 3: Churchills fødehjem og 
Bicester Village. Besøg i et af 
Englands mest prangende og storslå-
ede paladser, Blenheim Palace, hvor 
Churchill blev født i 1874. Her finder 
du en separat udstilling om Churchill 
samt en fin samling malerier, møbler 
og porcelæn. Snyd ikke dig selv for en 
tur i den imponerende have med bl.a. 
vandterrasser og rosenhave. Herfra til 
Bicester Village, et flot designer outlet, 
hvor du har mulighed for at shoppe 
mærkevarer til fordelagtige priser. 

Dag 4: Shakespeare og engelsk 
havekunst. Vi besøger Shakespeares 
berømte fødeby Stratford-upon-Avon 
med idylliske bindingsværkshuse. Du 
får tid på egen hånd til f.eks. at besøge 
hans fødehjem og de små hyggelige 
stræder. Herfra kører vi ud i Cotswolds 
bløde bakker og til besøg på Hidcote 
Manor Garden, som er indbegrebet af 
engelsk havekunst. 

Dag 5: Hjemrejse med fly til Dan-
mark efter nogle dejlige dage i idylliske 
England.

Idylliske England
Oxford, Churchills Blenheim og Stratford

ENGLAND 5 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/ide

FORDELE MED GISLEV
 Udflugter og underholdning inkluderet 
 Cream Tea og velkomstdrink på hotellet 
 Vi er Englandsspecialister 

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x engelsk morgen-
mad • 4 x middag med efterfølgende kaffe/te • 
1 x eftermiddagste med scone • 1 x velkomst-
drink • 1 x aften med underholdning •  
1 x quizaften • Alle udflugter • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 898. Entréer beregn ca. 
£ 50. Tilslutningsfly fra Aalborg kr. 650.

HER BOR DU
The Holt Hotel, Steeple Aston.  
Pæn familiedrevet og moderniseret landevejskro, 
der råder over hyggelig bar og restaurant. Hotellet 
er beliggende 20 km nord for Oxford i rolige omgi-
velser og har fungeret som landevejskro siden 
1475. Alle værelser med bad, toilet, telefon, tv, 
hårtørrer, pengeboks og kaffe/te faciliteter.

FRA KØBENHAVNS LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ma. 02.04.18 10.00 18.15 4.998
Ma. 16.04.18 10.00 18.15 5.298
Ma. 21.05.18 10.00 18.15 5.498

SUPERPRIS 
Fra kun kr. 4.998
inkl. halvpension,  
underholdning og  

alle udflugter

NYHED
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Gislevs nyhed til Frankrig tager dig 
med til Bretagne, hvor du skal bo 6 
nætter på dejligt hotel centralt i den 
skønne middelalderby Saint Malo. 
Deltag i et afvekslende udflugtspro-
gram til bl.a. klosterøen Mont Saint 
Michel samt kort sejltur til Ile de 
Bréhat – de smukke øer i nord. Også 
mulighed for at smage på Bretagnes 
specialitet, østers og den gode Cal-
vados. God tid til at nyde Saint Malo 
med den vældige forsvarsmur og de 
hyggelige snævre stræder. 

Dag 1 -2: Udrejse til Bretagne.  
Vi kører til overnatning nær Aachen og 
fortsætter næste dag gennem Belgien 
til vores hotel i Bretagne. 

Dag 3: Saint Malo – Piraternes by. 
Med rejselederen rundt i Saint Malo 
på bl.a. forsvarsmuren, hvorfra du har 
en flot udsigt ud over Saint Malo. Du 
får eftermiddagen på egen hånd til at 
udforske byen nærmere. Inkluderet.

Dag 4: Mont Saint Michel og  
Calvados. Heldagsudflugt til besøg 
ved Mont Saint Michel, en af Frankrigs 
største attraktioner. Fra klosterets 
terrasse er der en smuk udsigt over 
bugten. Herfra til besøg og smagning 

af Calvados hos lokal producent. Pris 
kr. 175 ekskl. entréer.

Dag 5: Middelalderby og østers. 
Heldagsudflugt til Dinan, en historisk 
perle af en by og en af Frankrigs bedst 
bevarede middelalderbyer. Herfra til 
stop ved kystbyen Cancale, hvor du 
får mulighed for at smage på østers. 
Inkluderet ekskl. østerssmagning.

Dag 6: De smukke øer i nord og  
panoramatur. Flot tur langs dele af 
den nordlige kyst i Bretagne. Kort 
sejltur til Ile de Bréhat, som er to små 
bilfrie sammenhængende øer. Stem-
ningen er afslappet og klimaet er mildt. 
Pris kr. 250

Dag 7: Rennes – Bretagnes hoved-
stad. Halvdagsudflugt til Rennes, der 
byder på overdækket marked og hyg-
gelige pladser. Rejselederen viser dig 
katedralen fra 1600-tallet og Bretagnes 
parlamentsbygning. Du får tid på egen 
hånd til at gå på opdagelse. Inkluderet

Dag 7-8: Hjemrejse til overnatning 
nær Aachen og turen fortsætter sidste 
dag til Danmark efter en dejlig ferie i 
Bretagne.

Bretagne
Middelalderbyer og spændende historie

FRANKRIG 9 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/brt

FORDELE MED GISLEV
 Hotel centralt i Saint Malo 
 Tre udflugter inkluderet 
 Vidende dansk rejseleder

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 8 x morgenmad •  
5 x aftensmad • 3 udflugter • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt. • Rejseleder. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 1.398.

HER BOR DU
Hôtel de France et de Chateaubriand 
eller Hotel de la Cité. Kvalitetshoteller  
beliggende indenfor bymurene i Saint Malos 
gamle bydel nær butikker, caféer og stranden. 
Begge hoteller har elevator og lounge. Alle  
værelser med bad, toilet, tv, telefon, værdiboks, 
aircondition og gratis wi-fi. 

FRA JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND

Afrejse Ud Hjem Pris
Lø. 14.10.17 LØ 4 4.998
Lø. 07.04.18 LØ 4 4.998
Lø. 14.04.18 LØ 4 4.998

UHØRT BILLIGT
Kun kr. 4.998

inkl. flere middage  
og tre udflugter

NYHED

4



16

Montenegro er velsignet med et 
mildt og solrigt klima allerede fra de 
tidlige forårsmåneder. Hertil kom-
mer charmerende gamle fæstnings-
byer, den indbydende Adriaterhavs-
kyst med den maleriske Kotorbugt 
og baglandets betagende bjerge. Vi 
bor alle nætter på Hotel Mediteran 
med fine faciliteter.

1. dag: Udrejse til Montenegro.  
Nemt og bekvemt med direkte fly til ho-
vedstaden. Herfra ca. 45 minutter med 
bus til vores hotel for de næste 7 nætter.

Udflugtsprogram dag 2 – 7:

Fæstningsbyen Budva. Rundtur med 
lokalguide i den charmerende gamle 
bydel med små snævre brostenstræ-
der, kirker, caféer og det gamle citadel. 
Inkluderet.

Dubrovnik – Europas smukkeste by. 
Heldagsudflugt til Dubrovnik i Kroatien. 
Vores lokalguide viser os de vigtigste 
seværdigheder som Onofrio-fontænen, 
Hovedgaden, Rektorpaladset, Katedra-
len og meget mere. Også tid på egen 
hånd til en tur på byens imponerende 
forsvarsmure og ikke mindst de mange 
indbydende caféer. Pris kr. 225

Wellness, naturoplevelser eller sejltur.  
Der bliver også tid til at forkæle sig 
selv i hotellets wellnessafdeling, gå en 
tur på stranden eller tage med på en 
sejltur med en af de lokale både langs 
den smukke kyst.

Kongebyen Cetinje og panoramatur. 
Flot tur gennem de smukke bjerge 
til den gamle hovedstad Cetinje med 
besøg i Kong Nicolas palads. Herfra 
gennem de smukke bjergveje til Nje-
gus i den grønne dal, der er kendt for 
sin tørrede skinke og gode oste. Pris 
inklusiv lokalguide kr. 150.

Europas sydligste fjord – Kotor. 
Langs bugtens turkisblå vand ligger 
gamle paladser og byer med stolte 
sømandstraditioner. Ophold i den 
gamle vidunderlige by Kotor omgivet af 
en 4 km lang bymur og de dramatiske 
bjerge i baggrunden. Byens hyggelige 
hovedtorv er omgivet af gamle fine 
palæer, kirker, små butikker og ind-
bydende caféer. Pris for udflugt med 
lokalguide kr. 125. 

Dag 8: Hjemrejse til København efter 
en dejlig uge i det lille land med de 
store oplevelser. 

Montenegro
Vin, maleriske byer & sydlandsk stemning

MONTENEGRO 8 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/monb

FORDELE MED GISLEV
 Godt hotel med gode faciliteter 
 30 % rabat på wellness behandlinger 
 Tradition for tilfredse gæster

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 7 x morgenmad,  
7 x middag inkl. 0,25 l vin til maden • Byrundtur i 
Budva eksklusiv entré • Rejseleder og lokalguide

Tillæg: Enkeltværelse kr. 998.

HER BOR DU
Hotel Mediteran, Bečići .  
Alle værelser med bad, toilet, telefon, hårtørrer, 
pengeskab, tv og balkon. Hotellet har inden- og 
udendørs swimmingpool, wellness center og ad-
gang til strand. Gratis wi-fi i offentlige områder. 
Buffet morgen og aften samt vin til maden. Belig-
gende 30 min. gang / 8 min med lokalbus fra Budva.

FRA KØBENHAVNS LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Lø. 05.05.18 13.50 15.05 5.698
Lø. 12.05.18 13.50 15.05 5.798
Lø. 19.05.18 13.50 15.05 5.798
Lø. 26.05.18 13.50 15.05 5.998
Lø. 02.06.18 13.50 15.05 6.098

*Bestil før 01.12.17 og få kr. 400 i rabat pr 
person. Fratrækkes ovennævnte priser.

SOLSKINSPRIS 
Fra kun kr. 5.698

Godt hotel med  
halvpension og  
vin til maden.

NB! Forkøbsrabat kr. 400*
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Tag med til Alsace og oplev den  
berømte vinrute, der er fyldt med  
entusiastiske vinbønder. Du oplever de 
smukke byer langs Route des Vins og 
kommer bl.a. til Colmar, Ribeauvillé 
og Strasbourg. Alle med hver deres 
hyggelige stræder og charmerende 
pladser. Med sine mange vinmarker, 
betagende udsigter og charmerende 
vinbyer er Alsace et vidunderligt 
område i Frankrig.

Dag 1: Kejserbyen Goslar.  
Sydpå via Hamburg til den idylliske by 
Goslar i Harzen med flotte bindings-
værkshuse og brostensbelagte gader. 
Tid til at nyde de snoede, hyggelige 
gader og markedspladsen. Overnat-
ning lidt uden for Goslar.

Dag 2: Mont Sainte-Odile.  
Vi fortsætter mod syd og kører ind i 
Frankrig. Inden ankomst til hotellet fås 
det første, betagende udsyn over  
Rhindalen fra klosteret Mont Sainte-
Odile. Indkvartering og middag på 
vores hotel for de næste 3 nætter.

Dag 3: Vinruten og liflige dråber.  
En dejlig dag på selve vinruten med 
stop i de små hyggelige byer, hvor du 
får tid til at udforske de snævre stræ-

der og små pladser med vinbutikker og 
caféer. Dagen slutter med vinsmagning 
hos producent af de dejlige lette  
Alsaciske vine. Vinsmagning  
inkluderet.

Dag 4: Colmar – en perle af en by.  
Ad berømte Route des Vins, der 
slynger sig gennem vinmarker og 
middelalderlandsbyer til Colmar. Med 
rejselederen forbi de små kanaler, de 
farvestrålende bindingsværkshuse 
og de hyggelige pladser. Tid til egne 
oplevelser – måske et besøg på det 
berømte og interessante museum 
Unterlinden. 

Dag 5: Klingenthal – Strasbourg.  
Direkte til Alsace’s hovedby, Strasbourg. 
Her er der tid til byrundtur samt tid på 
egen hånd. Der er masser af hyggelige 
restauranter, hvor frokosten kan nydes. 
Midt på eftermiddagen videre til  
Bensheim, hvor der overnattes.

Dag 6: Hjemrejse.  
Gennem Tyskland til grænsen, som 
nås først på aftenen efter nogle dejlige 
feriedage i Frankrig.

Skønne Alsace
Charmerende byer på vinruten 

FRANKRIG 6 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/als

FORDELE MED GISLEV
 Hyggeligt hotel med god alsacisk mad 
 Inklusiv varieret udflugtsprogram 
 Oplevelser på ud- og hjemrejsen

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 5 x morgenmad •  
5 x aftensmad • Alle udflugter • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt • 1 vinsmagning • 
Rejseleder.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 298. 

HER BOR DU
Hotel des Vosges, Klingenthal. Familie
drevet hotel beliggende i rolige omgivelser for 
foden af Mont Sainte Odile. Uensartede værelser, 
alle med bad, toilet, hårtørrer, telefon og TV. 
Hotellet råder over indendørs pool, have, terrasser 
og tennisbane. Hotellet har 4 etager og elevator 
til 3. etage. 

FRA JYLLAND OG FYN

Afrejse Ud Hjem Pris
Sø. 8.10.17 L 4 3.998
Sø. 22.10.17 L 4 3.998
Sø. 8.04.18 L 4 3.998
Sø. 22.04.18 L 4 3.998

SUPERPRIS 
Kun kr. 3.998
inkl. halvpension,  
vinsmagning og  

alle udflugter

4
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Sydtyskland byder dig velkommen 
med flot natur, historie og hyggelige 
bindingsværkshuse. Vi besøger  
legetøjsbyen Nürnberg, julebyen 
Rothenburg ob der Tauer og smager 
på de lokale vine og øl. En aften  
spiller den lokale musiker på hotellet.

Dag 1: Afrejse fra Danmark med 
passende pauser undervejs. Vi ankom-
mer til vores hotel i den hyggelige by 
Neuhof og bliver godt modtaget. Her 
skal vi bo de næste 4 nætter.

Dag 2: Panoramatur, Romantische 
Strasse og vinsmagning. Vi bor i et 
skønt område med flot natur og kører 
på den kendte Romantische Strasse. I 
dalen Wörnitz besøger vi Dinkelsbühl, 
den bedst bevarede middelalderby i 
Tyskland. Byen har en komplet mur 
med tårne og porte. Inden vi vender 
tilbage til vores hotel, skal vi smage på 
den gode vin. Om aftenen byder Gislev 
på en hyggelig aften med den lokale 
musiker.

Dag 3: Nürnberg og ølsmagning.  
På en byrundtur i Bayerns næststørste 
by kommer vi til store seværdigheder 

som Kejserborgen, Albrecht-Dürer-Haus, 
Rådhuset, det flotte springvand på 
markedspladsen, den gamle bymur, St. 
Lorenzkirken og Menneskerettigheds-
gaden med de 27 hvide søjler. Flot syn 
med floden Regnitz, der løber gennem 
byen. Du får tid på egen hånd til frokost, 
hvor du får mulighed for at købe den 
kendte  Rostbratwurst. Om eftermidda-
gen skal du smage på det gode øl, inden 
vi kører tilbage til vores hotel.

Dag 4: Rothenburg ob der Tauber. 
Glæd dig til en rigtig hyggelig dag, vi 
skal nemlig til endnu en af Tysklands 
flotte middelalderbyer med skæve 
bindingsværkshuse, smalle brostens-
gader og den 1,5 km lange bymur. 
Rejselederen tager dig med på en lille 
byrundtur, og du får tid på egen hånd 
til shopping og frokost. Måske har du 
lyst til at besøge julemandens hus, 
Käthe Wohlfahrt, hvor de juler hele 
året, og med masser af inspiration til 
den kommende jul. 

Dag 5: Hjemrejse. Efter morgenbuf-
feten tager vi afsked med Neuhof og 
vores værtspar. 

Vin, Øl og  
Bindingsværk
Smuk natur, middelalderbyer og idyl

TYSKLAND 5 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/voeb

FORDELE MED GISLEV
 Vin- og ølsmagning inkluderet 
 Kvalitetshotel lige midt i byen 
 Aften med lokal musiker

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x morgenmad •  
4 x middag • Musikaften • Udflugter • 
Vinsmagning • Ølsmagning • Rejseleder • 
Ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 330.

HER BOR DU
Landgasthof RiesenGebirge, Neuhof/
Zenn. Godt hotel beliggende på Marktplatz. 
Elevator. Wi-Fi. Alle værelser med dusche og 
 toilet, TV. 

FRA JYLLAND OG FYN 

Afrejse Ud Hjem Pris
Fr. 20.10.17 L 4 kr. 2.998
On. 01.11.17 L 4 kr. 2.998
On. 25.04.18 L 4 kr. 2.998

SUPERPRIS 
Kun kr. 2.998
inkl. halvpension,  

vin- og ølsmagning  
og musikaften. 

4
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Ny spændende rejse til perlerne 
i den Kroatiske Skærgård, der er 
velsignet med et mildt og solrigt 
klima. De naturskønne omgivelser 
er balsam for sjælen og gemmer på 
et væld af gode oplevelser, krystal-
klart vand og charmerende byer. 
Undervejs bor vi på hoteller med 
unik beliggenhed og flot standard.

Dag 1: Udrejse til Kroatien. Videre 
med bus til kysten til indkvartering på 
godt hotel. Undervejs introducerer rej-
selederen til landet og ugens program 

Dag 2: Panoramatur og Kejserbyen 
Split. Besøg i Kejser Diokletians smuk-
ke palads med snævre gader, liv og 
caféer. Panoramatur langs den smukke 
kyst og med færge til Peljesac til vores 
gode hotel for de næste 5 nætter. 

Dag 3: Frodige Peljesac og vidunder-
lige vine.Orienterende tur på den idylli-
ske halvø, der er kendt for sine citroner, 
mandeltræer og vinmarker. Her finder 
du også nogle af Kroatiens bedste vine 
- døm selv når vi besøger en vinbonde. 
Kr. 175 inkl. vingårdsbesøg.

Dag 4: Dubrovnik – Europas smuk-
keste by. Heldagsudflugt til Dubrovnik 

med seværdigheder som Rektorpalad-
set, Katedralen, Hovedgaden og meget 
mere. Også tid på egen hånd til en tur 
på byens imponerende forsvarsmure 
og de mange indbydende caféer. Pris 
kr. 225.

Dag 5: Fridag i smukke omgivelser. 
Nyd hotellets dejlige faciliteter eller tag 
en svømmetur i det krystalklare vand. 
Rejselederen er også behjælpelig med 
tips og gode råd.

Dag 6: Korcula – Marco Polos fødeø. 
Kort sejltur til Korcula, hvor vi skal på 
rundtur bag de gamle tykke forsvars-
mure. Her finder du en idyllisk by med 
snævre gader, kirker, torve og den 
palmeklædte promenade med skibene 
i det smaragdgrønne vand. Pris kr. 175 
inkl. billet til båd.

Dag 7: Trogir og Primosten. Vi 
forlader Peljesac og kører nordpå til 
stop i Trogir – en perle af en by, fyldt 
med stemning, små hyggelige pladser 
og smukke palæer. Herfra til sidste 
overnatning.

Dag 8. Hjemrejse fra Split  
til København.

Kroatiske Perler
Dubrovnik, Split og Korcula

KROATIEN 8 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/krp

FORDELE MED GISLEV
 Hoteller med høj standard 
 Stort indhold til lav pris 
 Vi kender Kroatien som ingen andre

MED I PRISEN
Indkvartering i dobbeltværelse • 7 x morgenmad 
og 7 x middag (heraf 5 med vin ad libitum til ma-
den • Ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt • 
Rejseleder

Tillæg: Enkeltværelse kr. 698. Værelse med  
balkon mod havet i Peljesac kr. 298. pr person. 

HER BOR DU
Peljesac – 5 nætter:  
Aminess Grand Azur Hotel. 
Primosten – 2 nætter:  
Hotel Zora

2 hoteller med unik beliggenhed, flot standard og 
fine faciliteter. Alle værelser med bad, toilet, hår-
tørrer og tv. Morgen- og aftensmad serveres som 
buffet. Vin ad vand ad libitum til aftensmaden i 
Peljesac. Se mere på www.gislev-rejser.dk/krp

FRA KØBENHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ma. 07.05.18 09.20 10.30 5.498
Ma. 14.05.18 09.20 10.30 5.498
Ma. 21.05.18 09.20 10.30 5.698
Ma. 28.05.18 09.20 10.30 5.698

SUPERPRIS 
Fra kun kr. 5.498
Inkl. halvpension,  
fri vin 5 aftener og  

gode hoteller

NYHED
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Sydengland er en vidunderlig 
blanding af charmerende kystbyer, 
historiske slotte og en smuk natur. 
Du bor alle nætter på centralt belig-
gende hotel i attraktive Eastbourne 
i gåafstand til byens flotte strand-
promenade med de trimmede 
græsplæner og smukke blomster-
tæpper. Gislev byder på et varieret 
udflugtsprogram med bl.a. besøg i 
Sir Winston Churchills hus og have, 
besøg i smukke Sissinghurst Castle 
Garden og vinsmagning hos lokal 
producent. Du kan vælge at tage 
med på udflugterne eller slappe af 
og nyde det rolige liv i Eastbourne.

Dag 1: Udrejse. Med fly til London og 
herfra bus til Eastbourne til indkvarte-
ring og middag.

Dag 2-5: Varieret udflugtsprogram.

Eastbourne og egen tid. Med 
rejse lederen rundt i Eastbourne med 
molen, blomstertæpperne og de 
hyggelige gågader. Eftermiddagen på 
egen hånd. Måske frister en tur på en 
af de lokale pub’er til en pint eller en 
kop cream tea med scones på en af de 
mange caféer. Byrundtur inkluderet.

Sissinghurst Gardens og liflige 
dråber. Udflugt til en af Sydenglands 
mest besøgte haver anlagt i 30’erne 
af forfatteren Vita Sackville-West og 
hendes mand Sir Harold Nicolson. 
Haven er omkranset af hække og mure 
og inddelt i spændende områder. Den 
mest berømte er White Garden. Herfra 
til vinsmagning hos lokal vinbonde, hvor 
vi ser markerne og smager på vinen. 
Pris kr. 300 inkl. entré og vinsmagning.

Sir Winston Churchills hjem i  
Chartwell. Flot besøg i Sir Winston 
Churchills enestående Tudorpalæ, der 
i dag er indrettet som museum. Her 
boede han i mere end 40 år, og væ-
relserne samt den smukke have står 
i dag, som da den yderst kreative Sir 
Winston Churchill boede der.  
Udflugt og entré inkluderet.

Beachy Head og Brighton. Besøg ved 
den imponerende kridtklint Beachy 
Head. Videre til Brighton bl.a. kendt 
for den eksotiske Royal Pavillon og 
de snævre charmerende stræder The 
Lanes. Tid på egen hånd.  
Udflugtspris kr. 150 ekskl. entréer.

Dag 6: Hjemrejse til Danmark efter 
nogle hyggelige dage i Sydengland.

Sydengland
Med fly til skønne Eastbourne

ENGLAND 6 DAGE

FORDELE MED GISLEV
 Hotel nær den flotte blomsterpromenade 
 Halvpension med English Breakfast 
 Flere udflugter inkluderet

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 5 x middag •  
5 x morgenmad • Byrundtur i Eastbourne • 
Udflugt og entré til Chartwell • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt• Underholdning  
2 aftener på hotellet • Rejseleder.

Tillæg: Enkeltværelsestillæg kr. 998. 

HER BOR DU
The Palm Court Hotel, Eastbourne. 
Victoriansk hotel i gåafstand til centrum, strand-
promenaden og molen. Alle værelser med bad,  
toilet, tv, telefon og kaffe/te faciliteter. 
Enkeltværelser kan være små. Hotellet har eleva-
tor og restaurant samt lounge med gratis wi-fi. 
Let underholdning flere aftener.

FRA KØBENHAVNS LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Sø. 22.04.18 13.45 18.15 5.998
Sø. 09.05.18 13.45 18.15 5.998

FRA BILLUND LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Sø. 20.05.18 09.00 18.55 6.298
Sø. 03.06.18 09.00 18.55 6.298

Se mere: www.gislev-rejser.dk/sfl

SUPERPRIS 
Fra kun kr. 5.998

Inklusiv halvpension,  
underholdning og  

flere udflugter

NYHED
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Færøerne er populære som aldrig 
før og kåret som en af verdens mest 
tiltrækkende destinationer. Her op-
lever du en uberørt natur og et folk 
der er stolte af deres historie, og som 
holder traditionerne i hævd. Det lille 
ørige er et samfund, hvor samhørig-
heden værdsættes. Alt i alt en skat-
kiste af oplevelser. Vi har sammensat 
et program med smagsprøver på det 
hele, og glæder os til at give dig en 
oplevelse ud over det sædvanlige.

Dag 1: Med fly fra Billund ankommer 
du til øerne efter blot 2 timers flyvning. 
Bussen tager dig med gennem tunneler 
og langs den smukke kystlinje til Tórshavn, 
hvor du får en gående byrundtur og tid 
på egen hånd til frokost. Herefter går 
turen til Kongsbondegården i Kirkjubør, 
hvor kongsbonden viser rundt og fortæl-
ler om traditioner og historie. Vi slutter i 
de smukke gamle stuer, hvor der serve-
res kaffe og kage. Herfra til Færøernes 
skønneste hotel, hvor alle værelser har 
udsigt over Tórshavn og havet. Middag 
på hotellet alle aftener. 

Dag 2: Færøske hjem, før og nu. Vi 
sætter kursen mod Blasastova til et 
skønt museum med flere gamle huse 
og et spændende kig tilbage i tiden. 
Frokost er inkluderet, inden vi tager til 
Hoyma. Uformel, akustisk koncert med 
lokale musikere i et færøsk hjem. Der 
hygges med kaffe og kage, hvorefter 
turen går tilbage til hotellet.

Dag 3: Spændende udflugt til 
Streymoys nordligste bygd, Tjørnuvik. 
Følg lokalguiden rundt og hør bygdens 
historie, i kirken giver guiden også en 
smagsprøve på den berømte Kingo-
sang. Frokost er inkluderet, og herefter 
skal du opleve Færøernes spændende 
nationalmuseum.

Dag 4: Et smukt besøg ved vandfal-
det i Gásadalur med frokost i Sørvåg 
og besøg på krigsmuseet, inden vi 
flyver tilbage til Billund efter et spæn-
dende og indsigtsfuldt ophold på de 
unikke øer.

Flotte Færøerne
Oplevelsesrig rejse til de unikke øer

FÆRØERNE 4 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/fars

FORDELE MED GISLEV
 Alle udflugter er inkluderet 
 Kingosang og koncert i færøsk hjem 
 Helpension og 2 x kaffe/kage

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • Helpension fra 1. 
dags aften til frokost sidste dag • Rundvisning 
og kaffe/kage hos Kongsbonden • Kingosang • 
Hoyma med kaffe/kage • Alle udflugter inkl.  
entréer • Rejseleder

Tillæg: Enkeltværelsestillæg: kr. 1.050.

HER BOR DU
Hotel Føroyar, Tórshavn. Bygningen regnes 
blandt de smukkeste i hovedstaden, og har en 
uovertruffen beliggenhed ved fjeldvejen lidt oven 
for Tórshavn. Alle værelser har panoramaudsigt 
over byen og Atlanterhavet. Værelserne har ba-
dekar og toilet, radio, telefon, tv, wi-fi, hårtørrer, 
kaffe/te faciliteter og minibar. 

FRA BILLUND LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ti. 10.04.18 08.35 18.30 6.298
Ti. 24.04.18 08.35 18.30 6.298

4 dage  
med mange  
oplevelser

Kun kr. 6.298
Inklusiv helpension,  

alle udflugter og  
entréer

NYHED© Kimberley Coole

© Kimberley Coole © Kimberley Coole

© Kimberley Coole
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Kom foråret i møde på denne rejse 
i dejlige Sydholland. Et spændende 
og varieret udflugtsprogram venter 
dig til verdens største blomsterpark 
Keukenhof, EU byen Bruxelles samt 
charmerende Maastricht. Vi bor 
midt i den hyggelige by Valkenburg 
med fine huse, de fleste bygget af 
lysegule limsten, hentet i byens 
bjerg. En spadseretur langs den ris-
lende flod med udsigt til den gamle 
slotsruin knejsende højt over byen 
kan varmt anbefales. I gåafstand 
fra hotellet findes en lille lift op til 
en bjergtop med flot udsigt. De 
interessante klippehuler samt byens 
gågader med hyggeligt caféliv er 
også tæt på hotellet.

Dag 1: Afrejse fra Danmark. Gennem 
Tyskland til det sydlige Holland, hvor vi 
ankommer til Hotel Walram i Valken-
burg først på aftenen.

Dag 2: Heldagsudflugt til Keukenhof. 
Glæd dig til at opleve verdens største 
blomsterpark. Synet af de 7 millioner 
hyacinter, fresier, tulipaner og påske-
liljer er imponerende og utallige dufte 
finder vej til vores næsebor. Store 
gamle træer, vandløb og søer danner 
en flot ramme om forårets bebudere. 

Dag 3: Heldagsudflugt til Bruxelles 
inklusiv byrundtur. Udflugten til 
Belgiens flotte hovedstad Bruxelles er 
også inkluderet. Glæd dig til at opleve 
centrum med de kønne huse, smalle 
stræder og de kendte seværdigheder. Vi 
ser naturligvis også den berømte statue 
Manneken Pis, kongeslottet samt den 
imponerende plads Grand Place.

Dag 4: Udflugt til Maastricht og 
Valkenburgs klippehuler. Blot 13 km 
fra Valkenburg ligger Maastricht. Den 
charmerende by med toppede brosten, 
bymur og gamle middelalderbygninger 
oplever du både til fods og fra en sejl-
tur på floden Maas. I Valkenburgs klip-
pehuler ser vi, hvor byens indbyggere 
skjulte sig i 10 dage under 2. Verdens-
krig, mens tyskerne og amerikanerne 
sloges udenfor. 

Dag 5: Vi forlader Holland og kører 
gennem Tyskland til Danmark.

Forår i Sydholland
Skønne forårsdage i charmerende Valkenburg

HOLLAND 5 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/fhoc

FORDELE MED GISLEV
 Farverigt forår i Sydholland  

 – kun med Gislev  
 Mange oplevelser til en god pris 
 Inklusiv halvpension og alle udflugter

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x morgenmad •  
4 x middag • Udflugt til Keukenhof • Udflugt til 
Bruxelles • Udflugt til Maastricht • Rejseleder. 
Ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt.

Ingen tillæg på enkeltværelse.

HER BOR DU
Hotel Walram, Valkenburg. Vores gode hotel 
gennem mange år danner en hygge ramme om 
denne rejse til det sydlige Holland. Hotellet  
ligger centralt i Valkenburg med kanaler og  
mange flotte gamle huse. Hotellet har elevator, 
swimmingpool, sauna, gårdhave, bar og restau-
rant. Alle værelser er med bad, toilet, tv, og  
telefon. Hotellet er kendt for sin gode mad og 
venlige personale.

FRA JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND

Afrejse Ud Hjem Pris
Sø. 25.03.18 L 4 3.498
To. 29.03.18 LØ 4 3.898
Fr. 06.04.18 L 4 3.698
Ti. 10.04.18 LØ 4 3.898
Lø. 14.04.18 L 4 3.898
On. 18.04.18 L 4 3.898
Sø. 22.04.18 L 4 3.898

4

Dejligt  
centralt hotel

Enkeltværelse  
uden tillæg
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Kør foråret i møde i pragtfulde Hol-
land. Populær rejse med stort indhold 
og vægt på kvalitet. Spændende ud-
flugtsprogram, hvor du oplever Keu-
kenhofs blomsterflor, charmerende 
Amsterdam samt Hollands Venedig, 
Giethoorn. Bemærk at alle udflug-
ter er inkluderet. Vi bor i centrum af 
hyggelige Harderwijk på vores dejlige 
Hotel Baars, kendt for god forplejning. 
Det venlige personale glæder sig til, 
at give dig en dejlig ferie. Velkommen 
til skønne forårsdage i tulipanlandet.

Dag 1: Afrejse fra Danmark. Gennem 
Tyskland til det nordlige Holland, hvor vi 
ankommer til hotellet først på aftenen.

Dag 2: Heldagsudflugt til blomster-
parken Keukenhof. Glæd dig til at 
opleve verdens største blomsterpark. 
Hvert år plantes 7 millioner løgblom-
ster i parken således af egnens 
gartnere kan fremvise deres flotteste 
sorter. Duften af hyacinter ledsager dig 
på spadsereturen rundt i parken, mens 
store gamle træer, vandløb og søer 
danner en flot ramme om de farvestrå-
lende tulipaner og påskeliljer.

Dag 3: Heldagsudflugt til Amster-
dam inklusiv byrundtur. Charme-

rende Amsterdam byder på mange 
spændende oplevelser, bl.a. mulighed 
for en sejltur. Fra kanalbåden betrag-
ter vi de karakteristiske huse og de 
kønne broer, som den indtagende by 
er så kendt for. Der bliver også tid til at 
opleve byen på egen hånd. Besøg i et 
diamantsliberi eller et af af de berømte 
museer kan anbefales.

Dag 4: Udflugt til Hollands Venedig 
og tid til at nyde Harderwijk. Vi kører 
en time nord for Harderwijk til byen 
Giethoorn, der pga. de mange kanaler 
også kaldes "Hollands Venedig". Her 
venter en sejltur på kanalerne i den 
charmerende by Der bliver også tid 
til at nyde skønne Harderwijk. Med 
hotellets centrale beliggenhed i den 
lille hyggelige by er du tæt på byens 
delfinarium, spændende butikker og 
det charmerende miljø langs vandet.

Dag 5: Vi forlader Holland og kører 
gennem Tyskland til Danmark.

Holland i Blomst
Oplev verdens største blomsterpark

HOLLAND 5 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/hols

FORDELE MED GISLEV
 Alle udflugter er inkluderet  
 Bo godt midt i hyggelige Harderwijk 
 Inklusiv halvpension

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x morgenmad •  
4 x middag • Udflugt til Keukenhof • Udflugt til 
Amsterdam • Udflugt til Giethoorn • Rejseleder 
• Ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt.

Ingen tillæg på enkeltværelse  
i begrænset antal.

HER BOR DU
Best Western Hotel Baars, Harderwijk. 
Gislevs populære 4-stjernede hotel centralt be-
liggende i byen. Det gæstfrie personale, den 
gode service og skønne forplejning er med til at 
gøre denne rejse til Holland lidt ud over det sæd-
vanlige. Hotellet har restaurant, bar og elevator. 
Uensartede værelser med eget bad og toilet, TV, 
radio og hårtørrer.

FRA JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND

Afrejse Ud Hjem Pris
Sø. 25.03.18 L 4 3.998
To. 29.03.18 LØ 4 4.098*
Ma. 02.04.18 L 4 3.998
Fr. 06.04.18 L 4 3.998
Ti. 10.04.18 LØ 4 4.098
Lø. 14.04.18 L 4 4.098
On. 18.04.18 L 4 4.098
Sø. 22.04.18 L 4 4.098
To. 26.04.18 L 4 3.998

*Påske

4

Kun kr. 3.998
 Inklusiv alle  

udflugter
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Den grønne ø charmerer året rundt 
men tager sig smukkest ud, når den 
står i fuldt flor. I maj måned er der 
mulighed for at at opleve farverige 
rhododendroner og vilde blomster. 
Hertil kommer de charmerende byer 
Galway, Killarney og Dublin.

Dag 1: Udrejse til Dublin og første 
overnatning ved Athlone.

Dag 2 – 3: Det vestlige Irland. Byrundtur 
i det farverige og blomstrende Galway. 
Heldagsudflugt til det vilde og uspole-
rede Connemara med bølgende heder, 
søer og forrevne bjerge i baggrunden.

Dag 4 – 5: Det smukkeste af Irland. 
Sydover til Cliffs of Moher og de vilde 
blomster i The Burren. Heldagstur på 
Ring of Kerry – en af Irlands kønneste 
ruter med snoede veje, søer og flotte 
panoramaer.

Dag 6 – 7: Powerscourt Castle og 
Dublin. Frem til de smukke Wicklow-
bjerge og besøg i haven ved Powers-
court Castle. Byrundtur i Dublin med 
byens mange flotte attraktioner men 
også tid på egen hånd. 

Dag 8: Hjemrejse fra Dublin med fly til 
København.

Foråret er vidunderligt i Skotland. 
Her viser naturen sig fra sin bedste 
side. De kønne landskaber, charme-
rende byer og de gæstfrie skotter 
indbyder til en helt særlig oplevelse 
med Gislevs erfarne rejseleder. 

Dag 1 - 2: Blomstrende Edinburgh. 
Udrejse til Edinburgh Castle og The 
Royal Mile samt den blomstrende 
Princess Gardens og meget mere.

Dag 3 – 4: Det skotske Højland. Ad na-
turskøn rute mod Højlandet med besøg 
på eventyrslottet Blair Castle, dygtig fåre-
hyrde og flot udflugt gennem whiskybæl-

tet med smagning af de gyldne dråber.

Dag 5 – 6: Loch Ness og Fort William. 
Til Urquhart Castle ved Loch Ness, 
hvor du får det fulde overblik over den 
dramatiske skotske historie og søuhy-
ret Nessie. Herfra til indkvartering i 
Oban – porten til det vestlige Skotland. 
Halvdagsudflugt til Arduaine Gardens.

Dag 7: Inveraray og Loch Lomond. 
Via den hvide by Inveraray til mulighed 
for sejltur på selveste Loch Lomond. 
Indkvartering nær Glasgow. 

Dag 8: Hjemrejse til København.

Irland i Blomst

Skotland i Blomst

IRLAND 8 DAGE

SKOTLAND 8 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/irb

FORDELE MED GISLEV
 Irland på den bedste årstid 
 Alle udflugter inkluderet 
 Erfaren rejseleder

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 7 x morgenmad •  
6 x middag • Alle dagsudflugter • Ekskl. en-
tréer hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 1.398. Tilslutning fra 
Aalborg kr. 650.

HER BOR DU
Athlone – 1 nat: Athlone Spring Hotel 
Galway – 2 nætter: Flannerys Hotel 
Killarney – 2 nætter: BW Eviston Hotel 
Nær Dublin – 2 nætter: City West Hotel 

Gode 3-stjernede hoteller. Alle værelser med tv, 
bad, toilet og kaffe/te faciliteter.

FRA KØBENHAVN & AALBORG

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ma. 7.5.18 08:40 15.35 6.998

FORDELE MED GISLEV
 Mere end 22 års erfaring 
 Alle udflugter inkluderet  
 Erfaren rejseleder

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 7 x morgenmad •  
5 x middag • Alle udflugter • Ekskl. entréer hvor 
andet ikke er nævnt • Rejseleder 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 1.398. Tilslutning fra 
Aalborg kr. 650.

HER BOR DU
Edinburgh – 2 nætter: Cairn Hotel  
Højlandet – 2 nætter: Carrbridge Hotel  
Oban – 2 nætter: The Royal Hotel 
Nær Glasgow – 1 nat: Radstone Hotel

Gode 3-stjernede hoteller – alle værelser 
med tv, bad, toilet og kaffe/te faciliteter.

FRA KØBENHAVN & AALBORG

Afrejse Mødetid Hjem Pris
On. 09.05.18 11.40 17.45 7.698
On. 16.05.18 11.40 17.45 7.698

Se mere: www.gislev-rejser.dk/skb

SUPERPRIS

STÆRK PRIS
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Foråret er den dejligste tid på året, 
så hvorfor ikke køre det i møde. 
I Belgien og Holland blomstrer 
tulipaner og andre skønne forårsbe-
budere. Glæd dig til 4 dage om bord 
på et komfortabelt krydstogtskib 
med fuld forplejning og drikkeva-
rer. Skibet sejler fra Antwerpen i 
Belgien ad charmerende vandveje 
til Amsterdam. Du vil opleve alt det 
som Holland er så kendt for – både 
løgblomster, vindmøller og træsko.  
Velkommen om bord.

Dag 1: Udrejse fra Danmark.  
Vi forlader Danmark og kører gennem 
Tyskland til overnatning på et godt 
hotel i Holland.

Dag 2:  Diamant hovedstaden Ant-
werpen. Fra Holland kører vil til Bel-
giens næststørste by Antwerpen, hvor 
størstedelen af verdens rådiamanter 
ender. Her er der tid til en byrundtur 
i den smukke middelalderby, inden vi 
sidst på eftermiddagen går om bord på 
M/S L’Europe. Velkomstdrink samt mid-
dag i skibets restaurant. Skibet ligger i 
havn i Antwerpen natten over.

Dag 3: Ad kanaler og sluser til 
Rotterdam. Efter morgenmaden er 
der god tid til at nyde forårssolen på 
dækket eller slappe af i de hyggelige 
saloner imens du nyder udsigten. Sidst 
på eftermiddagen ankommer vi til 
Europas største havneby Rotterdam. 
Denne aften er der gallamiddag om 
bord. Ophold i Rotterdam natten over.

Dag 4:  Syv millioner løgblomster 
i Keukenhof. Vi forlader Rotterdam 
og sejler til Utrecht, hvortil vi ankom-
mer ved frokosttid. Om eftermiddagen 
kører vi til verdens største blomsterpark 
Keukenhof. Denne udflugt er inkluderet 
dog eksklusiv entré på ca. €17. Herefter 
til Amsterdam, hvor krydstogtskibet har 
lagt til i mellemtiden. Middag om bord 
på skibet.  
Om aftenen er der mulighed for at del-
tage i en lystur gennem Amsterdam. 
Denne udflugt købes hos rederiet og 
er ikke inkluderet. Pris ca. € 21. Ophold 
i Amsterdam natten over.

Dag 5: Efter morgenmaden forlader 
vi skibet. Hjemrejse gennem Holland 
og Tyskland til Danmark.

Forårskrydstogt
Belgien og Holland i blomst

BELGIEN OG HOLLAND 5 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/kho

FORDELE MED GISLEV
 Komfortabelt skib med god kvalitet 
 Udflugt til blomsterparken Keukenhof 
 Byrundtur i Antwerpen

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltkahyt i kategori B/værelse • 1 x halv-
pension på hotel ved udrejsen • 3 x helpension om-
bord på skibet • All inclusive om bord på skibet med 
drikkevarer til måltiderne samt fri bar, eksklusiv cham-
pagne og visse specielle drinks • Alle udflugter • 
Ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder

HER BOR DU
Krydstogtskibet M/S L’Europe fra rede-
riet Croisi Europe. Nydeligt 3 dækket skib med re-
staurant, lounge og bar. Stort soldæk med ligge-
stole. Aircondition og elevator. Forplejning om 
bord: Helpension med morgenbuffet, frokost og 3 
retters middag. Drikkevarerne om bord er inklude-
ret (mineralvand, husets vin, øl, frugtjuice og en 
kop kaffe). Desuden er drinks fra baren inkluderet, 
dog eksklusiv champagne og udvalgte drinks. 

Behagelige kahytter i 3 kategorier. 
A: Øverste dæk. M: mellemste dæk. B: Hoveddæk 
Alle kahytter er dobbeltkahytter med 2 separate 
senge eller 1 dobbeltseng, bad, toilet, hårtørrer, 
TV og værdiboks. 

Tillæg: Kahyt kategori A kr. 1.100 pr. person.  
Kahyt katetgori M kr. 600 pr. person. 
Enkeltkahyt/ enkeltværelsestillæg kr. 1.998.

FRA JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND

Afrejse Ud Hjem Pris
Ma. 10.04.18 LØ 4 5.498

SUPERPRIS 
Kun kr. 5.498

Flot skib med  
 all inclusive

5
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Populær rejse til Danmarks dejligste 
ferieø. Små charmerende byer med 
hyggelig atmosfære. Du vil opleve 
en varieret natur med stejle klipper, 
skove, søer, klitter og sandstrande. 
Bornholm er et af Danmarks mest 
eftertragtede feriesteder. Hver dag 
byder på nye skønne udflugter og 
hjemme på hotellet venter eftermid-
dagskaffen. Så glæd dig til nogle 
dejlige dage på den skønne klippeø. 

Dag 1: Jylland, Fyn og Sjælland.  
Via Øresundsbroen til Skåne og gen
nem det skønne Sydsverige til Ystad. 
Med færgen til Rønne og videre til 
Hotel Balka Strand, hvor vi bliver godt 
modtaget, og senere står buffeten klar.

Dag 2: Klippelandskab, Hammers-
hus og Helligdomsklipperne.  
Vi kommer gennem Hasle, Hellig
peder, Teglkås, Vang og Hammer Havn, 
frem til Nordeuropas største borgruin, 
Hammershus, som ligger på en 74 m 
høj klippeknude. Herfra til toppen af 
øen, Sandvig og Allinge. Vi følger nu 
østkysten med Sandkås og Tejn, og vi 
besøger Helligdomsklipperne. 

Dag 3: Svaneke, Almindingen, røget 
sild og det sydlige Bornholm.  
I Svaneke er der mulighed for at 
smage den lokale øl, hjemmelavede 
bolcher og røget sild. Almindingen, den 
store skov, er et eldorado for naturel
skere. Gennem den afvekslende natur 
til Ekkodalen og videre til Dueodde, 
der har Danmarks måske bedste 
strand med det ekstremt fine kvarts
sand. 

Dag 4: Østerlars Rundkirke og Gud-
hjem. Vi skal se den største og flot
teste af Bornholms 4 rundkirker samt 
Gudhjem, som er en af Danmarks 
smukkest beliggende byer – også kal
det malernes by pga. byens specielle 
lys. Gå en tur mellem de gamle vel
holdte huse eller besøg et af de små 
spændende kunsthåndværksteder. 

Dag 5: Hjemrejse. Vi siger farvel til 
vores gæstfrie værtspar og deres  
personale, og kører til Rønne, øens  
hovedstad. Vi kommer forbi lufthavnen 
og svenskehusene. Mulighed for på 
egen hånd at besøge keramikmuseet. 
Tiden afpasses med færgeafgangen. 
Hen på eftermiddagen sejler vi tilbage 
til Sverige og kører retur til vores 
hjembyer.

Bornholmsk Forår
Oplev hele den fantastiske klippeø

DANMARK 5 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/borb

FORDELE MED GISLEV
 Lækkert hotel tæt på strand 
 Drikkevarer til middagene  
 Alle udflugter inkluderet

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x morgenmad •  
4 x middagsbuffet med 1 øl/vin eller vand • 
Aften- og eftermiddagskaffe • Alle udflugter • 
Bro- og færgeafgifter •  Ekskl. entréer hvor andet 
ikke er nævnt.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 800.

HER BOR DU
Hotel Balka Strand, Neksø.  
Skønt beliggende – kun 100 meter fra den hvide 
Balka strand. Et moderne hotel med blandt andet 
reception, restaurant, bar og have. Gratis wi-fi. 
Værelser i flere bygninger, alle med bad og toilet, 
hårtørrer, strygejern, minibar, tv og møbleret ter-
rasse.

FRA JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND

Afrejse Ud Hjem Pris
On. 25.04.18 F2 7 3.398
Ti.   01.05.18 F2 7 3.398
Lø.  12.05.18 F2 7 3.398

 GOD PRIS 
kr. 3.398

Inklusiv alle udflugter  
og halvpension med 

drikkevarer

4
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Sydengland er en skøn blanding af 
blomstrende haver, historiske huse og 
en smuk natur. Med udgangspunkt i 
vores hotel i idylliske Kent besøger vi 
nogle af Englands flotteste haver. 

Dag 1: Udrejse fra Danmark til Eng-
land. Med bus til vores hotel.

Dag 2: Chartwell og Tunbridge Wells. 
Besøg og frokost i Sir Winston Chur-
chills hus og have. Eftermiddagen til 
egne oplevelser og middag i Tunbridge 
Wells. Frokost og entré inkluderet.

Dag 3: Kystbyerne Eastbourne og 

Brighton. Mod syd til Eastbourne. Besøg 
kalkklinten Beachy Head og Brighton med 
molen og hyggelige gader. Inkluderet.

Dag 4: Great Dixter Garden. Roman-
tisk herresæde omgivet af eventyrlige 
små haver. Herfra til Hastings med de 
smalle stræder, hvor sørøverne huse-
rede. Inkluderet.

Dag 5: Domkirkebyen Canterbury og 
Leeds Castle. Med rejselederen rundt 
i Canterbury. Til Leeds Castle med park 
og interessant herresæde. Inkluderet.

Dag 6: Hjemrejse til Danmark.

Spændende ny rejse til eventyrlige 
Wales – der byder på smukke land
skaber, flotte forårsblomster, keltisk 
kultur, smalsporede jernbaner og fasci
nerende borge. Undervejs besøger vi 
også Bath og Stratford upon Avon – 
nogle af Englands smukkeste byer. 

Dag 1: Udrejse til London og med bus 
til overnatning i Swindon.

Dag 2 – 3: Bath & Cardiff. Besøg i 
Englands smukkeste by Bath før vi fort-
sætter til Cardiff. Spændende byrundtur 
i hovedstaden med Cardiff Castle, kate-
dralen, byparken og Cardiff Bay m.m. 

Dag 4 – 5: Det smukkeste af Wales. 
Gennem Breacon Beacons særdeles 
smukke landskaber til den charmerende 
borgby Caernarfon. Herfra kombineret 
bus- og togtur gennem Snowdonia 
Nationalpark til flot natur og nogle af de 
kønneste panoramaer i Wales. 

Dag 6 – 7:  Caernarfon og Stratford 
upon Avon. Besøg på imponerende 
Caernarfon Castle. Videre til besøg i 
Shakespeares blomstrende Stratford 
upon Avon.

Dag 8: Hjemrejse fra London med fly 
til København.

Sydengland i Blomst

Wales i Blomst

ENGLAND 6 DAGE

ENGLAND 8 DAGE

Se mere: www.gislevrejser.dk/syb

FORDELE MED GISLEV
 Alle udflugter inkluderet 
 Entréer til tre haver inkluderet 
 Erfaren dansk rejseleder

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 5 x morgenmad •  
4 x middag • 1 x frokost • Entré til Chartwell, 
Great Dixter, Leeds Castle • Rejseleder

Tillæg: Enkeltværelse kr. 998. Tilslutning fra 
Aalborg kr. 650.

HER BOR DU
Mercure Tunbridge Wells Hotel. Roligt 
beliggende hotel ca. 4 km. fra Tunbridge Wells. 
Alle værelser med bad, toilet, tv, hårtørrer, gra-
tis wi-fi og kaffe/te faciliteter. Hotellet har in-
dendørs pool og sauna.

FRA KØBENHAVNS LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Sø. 29.04.18 13.45 18.15 6.298
Sø. 20.05.18 13.45 14.20 6.298

FORDELE MED GISLEV
 Wales på den bedste årstid 
 Alle udflugter inkluderet 
 Erfaren dansk rejseleder

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 7 x morgenmad •  
7 x middag • Alle dagsudflugter • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 1.498.

HER BOR DU
Swindon – 1 nat:  Jury´s Inn 
Cardiff – 2 nætter: The Angel Hotel 
Caernarfon – 3 nætter: Celtic Royal Hotel 
Oxfordshire – 1 nat: Holt Hotel 

Gode 3-stjernede hoteller. Alle værelser med tv, 
bad, toilet og kaffe/te faciliteter. Bemærk at der 
er swimmingpool på Celtic Royal Hotel.

FRA KØBENHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ma. 14.05.2018 10.00 18.15 6.998

Se mere: www.gislevrejser.dk/wib

NYHED TIL GOD PRIS

NYHED
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Skønhed der bør opleves. Madeira 
– den frodige portugisiske ø er et 
populært feriemål med det milde og 
behagelige klima året rundt. Her fin-
der du en overdådighed af blomster, 
eksotiske frugter og uendelige høje 
bjerge og dybe dale. Alle nætter på 
dejligt hotel med pool og have, hvor 
du kan nyde de behagelige tempe-
raturer. Du kan vælge at tage med 
på vores spændende udflugter eller 
slappe af og nyde nogle af hotellets 
mange faciliteter.

Dag 1: Udrejse fra København. 
Direkte til Madeira. Med bus til vores 
hotel for de næste 7 nætter.

Dag 2-7: Varieret udflugtsprogram. 

Hovedstaden Funchal og Madeiravin 
Rejselederen viser dig Funchal, den 
smukke botaniske have samt det loka-
le marked. Vi besøger også producent 
af de kendte Madeira-vine og smager 
på den dejlige hedvin. Byrundtur og 
vinsmagning inkluderet.

Sydvestlige Madeira, flotte udsigter 
og lavagrotter Langs vandet til højslet-
ten Paul da Serra. Herfra fortsætter vi til 
Porto Moniz, med badeanlæg i kystens 

lavaklipper. Fotostop ved Portugals højst 
beliggende fyrtårn. Dagen slutter med 
besøg på en sukkerfabrik og smags-
prøve på Madeiras dejlige honningkage. 
Heldagsudflugt inkluderet. 

Valfartskirke og kurveslæder Vi 
kører op i baglandet til Funchal til 
besøg i Monte med Madeiras vigtigste 
valfartskirke. Mulighed for at prøve de 
berømte kurveslæder. Halvdagsud-
flugt inkluderet.

Nordøstlige Madeira, bjergpas og 
floder. Til Pico do Arieiro med udsigt 
til øens højeste bjerg. Kort gåtur ved 
Ribeiro Frio til balkonerne med udsigt 
over bjerge og dale. Nordkysten med 
bl.a. charmerende Porto da Cruz. Hel-
dagsudflugt kr. 300.

Egne oplevelser eller afslapning 
Rejselederen er behjælpelig med gode 
forslag.

Levadavandring, kurvefletning og 
marked Let vandretur fra Paradisda-
len langs vandingskanaler med brede 
stier til Camacha. Vi besøger Madeiras 
største kurveflet-fabrik samt markedet 
i Santo da Serra. Halvdagsudflugt 
inkluderet.

Madeira
Atlanterhavets frodige have

PORTUGAL 8 DAGE 

Se mere: www.gislev-rejser.dk/mda

FORDELE MED GISLEV
 Hele 4 udflugter inkluderet  
 Godt hotel med fine faciliteter 
 Dansk rejseleder hele vejen

MED I PRISEN 
Ophold i dobbeltværelse • 7 x morgenmad •  
4 udflugter • Vinsmagning • Ekskl. entréer hvor 
andet ikke er nævnt • Transport til og fra luft-
havnen på Madeira • Rejseleder. 

Tillæg: Enkelt værelse kr. 1.998. Beregn ca. € 30 
til entréer.

HER BOR DU
Jardins d' Ajuda Hotel, Funchal. Dejligt hotel 
ca. 3 km fra Funchal. I området findes shopping 
center samt flere restauranter og barer. Hotellet 
har opvarmet indendørs pool, udendørs pool med 
sol-senge, fitnesscenter samt sauna. Hotellets 
bus kører to gange om dagen til Funchal og of-
fentlig transport er 100 m. fra hotellet. Alle væ-
relser med bad, toilet, værdiboks, aircondition, 
balkon samt gratis wi-fi.  
Opholdet er inklusiv morgenmad. Middag alle afte-
ner kan tilkøbes for kr. 998 pr. person.

FRA KØBENHAVNS LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ma. 05.03.18 06.00 18.50 6.698
Ma. 02.04.18 05.15 18.05 6.698
Ma. 16.04.18 05.15 18.05 7.998* 

* Blomsterfestival d. 21 og 22. april. 

SUPERPRIS 
Fra kun kr. 6.698 
Inklusiv 4 udflugter  

og vinsmagning
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Hvert år i slutningen af marts sprin-
ger blomsterne ud i de imponerende 
renæssancehaver ved Lago Maggiore. 
Det milde klima og en fantastisk 
smuk beliggenhed har tiltrukket 
haveentusiaster gennem århundreder. 
Overdådige barokslotte og palæer, 
prangende parkanlæg og eksotiske 
botaniske haver ligger som perler 
på en snor, og denne årstid er den 
absolut smukkeste. Kamelia, azalea, 
rhodondendron m.fl. blomstrer i alle 
regnbuens farver, og hvide påfugle 
spankulerer stolte rundt i de betagen-
de haver. Hyggelige små oaser invi-
terer til at sidde og nyde livet og ikke 
mindst det spektakulære panorama.

Dag 1-2: Udrejse fra Danmark. Til 
overnatning i Sydtyskland og herfra 
videre gennem Alperne til vores Hotel 
Miralago ved Lago Maggiore.

Dag 3: Verbania og blomsterpragt på 
Borromeo-øerne. Byrundtur med rej-
selederen i Verbania og herefter udflugt 
med båd til Borromeo-øerne. Nyd en 
frokost på Fiskerøen og se blomsterflor 
og de hvide påfugle i den uforglemmeligt 
smukke have på Isola Madre. Inkluderet.  

Dag 4: Villa Taranto, en eksotisk 
oase. Spændende besøg i Verbanias 
anerkendte botanisk have, grundlagt 
i 30’erne af den skotske kaptajn og 
passionerede botaniker, Neil Boyd Mc 
Eacharn. En imponerende samling og 
udstilling af planter og blomster, herun-
der konstellationer af tulipaner, der nor-
malt blomstrer primo april. Inkluderet.

Dag 5: Udflugt til Orta San Giulio. 
Det er som at træde tilbage i tiden, når 
vi besøger middelalderbyen Orta San 
Giulio. Herfra sejler vi ud til den lille ø 
Isola San Giulio. På tilbagevejen kører 
vi en flot panoramatur igennem blom-
strende Piemonte. Inkluderet. 

Dag 6: Dagen til egne oplevelser. Tid 
på egen hånd til at nyde de dejlige om-
givelser. Sejl over søen til Laveno, hvor 
du med svævebanen kan komme op 
på bjerget og nyde den flotte udsigt. 
Rejselederen er behjælpelig med gode 
forslag til oplevelser.

Dag 7-8: Hjemrejse gennem det 
centrale Schweiz. Til overnatning i 
Sydtyskland og herfra går turen hjem 
til Danmark.

Lago Maggiore  
i blomst

ITALIEN 8 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/lmas

FORDELE MED GISLEV
 Oplev barokhaver på Borromeo-øerne 
 Panoramaudflugt til Orta San Giulia 
 Besøg i den botaniske have  

 Villa Taranto

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 7 x morgenmad •  
7 x middag • Udflugter til Borromeo-øerne, Orta 
San Giulio og botanisk have Villa Taranto • Ekskl. 
entréer hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 795. Søudsigt kr. 375 
pr. person (begrænset antal). 

HER BOR DU
Hotel Miralago, Verbania. Godt familiedrevet 
hotel centralt beliggende ved søpromenaden. Alle 
værelser med bad, toilet, hårtørrer, tv, telefon, 
værdiboks og aircondition. Hotellet har elevator, 
tv/opholdsstue og wi-fi i de offentlige områder.  

FRA JYLLAND OG FYN 

Afrejse Ud Hjem Pris
Lø. 24.03.2018 A 3 4.998 Påske
Lø. 07.04.2018 A 3 5.198

SÆRPRIS  
Fra kr. 4.998 

Halvpension på hyggeligt 
hotel direkte ud til søen. 

Alle udflugter  
inkluderet

4

Forår og blomsterflor i Norditalien

NYHED
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Toscana har så meget af byde på. 
Når du står midt i den skønne natur, 
kigger på de bølgende bakker, vin
marker, olivenlunde og de fantastis
ke farverige omgivelser, så mærker 
du, at ferien er begyndt. Vores rejse
leder tager dig med tilbage i tiden 
med fortællinger om de kulturelle 
perler med deres spændende histo
rie. Et varieret udflugtsprogram og 
tid på egen hånd. Udrejse, bekvemt 
med fly fra Aalborg, Odense eller 
Sønderborg. Hjemrejse med over
natning i Tyskland. 

Dag 1: Udrejse med fly til Pisa. Her-
fra kort transfer til Montecatini Terme. 
Her bor du 5 nætter på Mariotti hotel 
med halvpension og vin til maden.

Dag 2: Byrundtur i Lucca og vin
gårdsbesøg. Middelalderbyen med 
den flotte domkirke. Efterfølgende til 
Collina Resort med vingårdsbesøg og 
flot udsigt over dalen. Pris for vinsmag-
ning med let frokost cirka €10,50

Dag 3: San Gimignano og frokost 
hos fynske Charlotte. Vi besøger byen 
med de smukke tårne beliggende på 
en bakketop imellem vinmarker og 
olivenlunde. Herfra videre til en sen 

frokost hos Charlotte. En oplevelse 
som er populær blandt vores gæster. 
Udflugtspris inklusiv frokost kr. 225. 

Dag 4: Tid på egen hånd – Marked 
og cafébesøg. Det lokale marked 
om torsdagen er et besøg værd. Du 
kan også tage med kabelbanen op til 
Montecatini Alto eller tage en tur i de 
skønne landskaber.

Dag 5: Spændende udflugt til 
Firenze med lokalguide. Italiens kul-
turelle højborg som Leonardo da Vinci 
og Michelangelo har sat deres præg 
på. Vi ser blandt andet mange arkitek-
toniske og kunsthistorske perler. Vores 
dansktalende lokalguide fortæller livligt 
om byens historie. Inkluderet.

Dag 6: Pisa med Det Skæve Tårn.  
Vi besøger den verdenberømte by 
og ser komplekset med klokketårn, 
domkirke og dåbskapel. Domkirken 
har imponerende bronzedøre, mosaik-
ker og en fantastisk flot prædikestol. 
Inkluderet.

Dag 7 – 8: Hjemrejse påbegyndes 
med bus og overnatning i Sydtyskland. 
Ankomst til Danmark sidst på aftenen.

Toscana
Udrejse med flyhjemrejse med bus

ITALIEN 8 DAGE 

Se mere: www.gislevrejser.dk/ftog

FORDELE MED GISLEV
 Fly fra 3 regionale lufthavne 
 Autentiske italienske oplevelser
 Centralt beliggende hotel

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 6 x middag, hvoraf  
de 5 er med 1 glas vin • 7 x morgenmad • 
Udflugter til Lucca, Firenze og Pisa • Ekskl.  
entréer hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder

Tillæg: Enkeltværelse kr. 500. Forplejning i fly på 
udrejse kr. 80

HER BOR DU
Mariotti hotels, Montecatini Terme. Familie
drevne hoteller af god standard. Centralt belig
gende med elevator, restaurant og bar. Værelser
ne er lidt uensartede i størrelse.  
Hotelliste sendes cirka 14 dage inden afrejse.

FRA AALBORG LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ma. 16.10.17 06.30 Ma 4.998

FRA ODENSE LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ma. 16.10.17 08.25 Ma 4.998

FRA SØNDERBORG LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Lø. 21.10.17 09.15 Ma 4.998

Bus til Aalborg, Odense og Sønderborg lufthavn.

4

SÆRTILBUD  
Kun kr. 4.998 

Inklusiv 3 udflugter  
og halvpension
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Unik kombinationsrejse til Istrien-
halvøen med bus og fly. Du bor hele 
6 nætter ved Opatija nær vandet, 
palmerne og de blomsterrige parker. 
Byen har været kendt for sit milde 
og helbredende klima siden 1845. 
Nyd de smukke omgivelser eller tag 
med på flotte udflugter til maleriske 
byer, skøn natur, vin, trøfler og me-
get mere. Glæd dig til en dejlig ferie 
med bus og fly.

Byrundtur i kejserlige Opatija.  
Med lokalguide rundt til byens pa-
læer, grønne parker, den gamle havn, 
skønne Villa Angiolina og byens livlige 
promenade. Også tid på egen hånd til 
de indbydende caféer, der lokker med 
vidunderlig udsigt, lækre kager og en 
kop friskbrygget kaffe. 

Det skønne Istrien.  
Heldagsudflugt gennem de smukke 
landskaber til romerbyen Pula med det 
velbevarede amfiteater og farverige 
Rovinj – en af Istriens mest idylliske 
byer med masser af sjæl og charme. 
Pris kr. 225.

Vinsmagning på øen Krk.  
Udflugt over dæmningen til den gyldne 
ø Krk med duftende urter, vinmarker 

og den charmerende by Krk af samme 
navn som øen. Herfra til en hyggelig 
vinsmagning i klippebyen Vrbnik på 
nordsiden af øen. Pris kr. 225 inkl. 
vinsmagning.

Frokost i trøffelbyen Motovun.  
Udflugt ad mindre veje til fæstnings-
byen Motovun beliggende på en klip-
petop og med en formidabel udsigt. 
Området er kendt for sine fine trøfler. 
Frokost på lokal restaurant med et glas 
vin til. Pris inkl. frokost kr. 250.

Flot tur langs Kvarnerbugten. Til 
smukke panoramaer til Moscenice 
med udsigt til bugten. Her kan du 
opleve byens smalle stræder, museum 
og gamle olivenoliemølle. Inkluderet.

Ud- og hjemrejse med fly og bus. 
Ideel kombinationsrejse hvor der flyves 
den ene vej fra Billund til Rijeka. Hjem-
rejse med bus gennem det smukke 
Østrig til overnatning i Sydtyskland. 

Vælg mellem fly på ud- eller hjemrejse.

Gratis parkering i Vamdrup.  
Herfra gratis transport til og fra  
Billund Lufthavn.

Opatija - Istrien
Bus ud og fly hjem eller omvendt

KROATIEN 8 DAGE

2) Se mere: www.gislev-rejser.dk/opaa

1) Se mere: www.gislev-rejser.dk/opa

FORDELE MED GISLEV
 God kvalitet til lav pris 
 Gratis parkering og transfer 
 Vin og vand ad libitum i Kroatien

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse på Hotel Imperial •  
7 x morgenmad • 7 x middag • gratis lokal øl/
vin/vand til maden i Kroatien • Byrundtur i 
Opatija og udflugt til Moscenice • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 798. Værelse med bal-
kon kr. 298. Forplejning fly på kr. 80.

HER BOR DU
Hotel Imperial, Opatija 
Hotel Istra, Opatija 
Hotel Bristol, Lovran

Vælg mellem gode 3-stjernede hoteller. Alle  
værelser med bad, toilet, tv og telefon. 

Værelse med balkon kan tilkøbes  
– læs mere på:  
www.gislev-rejser.dk/opa eller  
www.gislev-rejser.dk/opaa

SUPERPRIS 
Fra kun kr. 4.998
Inklusiv halvpension  
og fri vin til maden  

i Kroatien

FRA BILLUND & VAMDRUP

Afrejse Mødet. Hjem Pris
Lø. 16.09.17 07.30 23.09 4.998 1)

Lø. 23.09.17 06.45 30.09 4.998 2)

1) Bus ud / fly hjem. 2) Fly ud / bus hjem. 
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Flamenco og hvidkalkede bjerglands-
byer finder du i den spanske region 
Andalusien. Med mere end 300 sol-
skinsdage om året er dette område 
særligt attraktivt for os danskere. 
Rejs væk fra efterårets og vinterens 
kolde vinde og forkæl dig selv med 3 
ugers udsigt til Middelhavet. 

Dag 1 Afrejse fra Danmark til Malaga 
og med bus til vores hotel.

Dag 2: Malaga med lokalguide. Rund-
visning om formiddagen. Egen tid om 
eftermiddagen. Byrundtur inkluderet.

Dag 3: Spanskkursus for begyndere 
og tid på egen hånd. Inkluderet.

Dag 4 -21: Afvekslende udflugtspro-
gram. Flere dage afsat til afslapning 
og egne oplevelser. Rejselederen er 
behjælpelig med forslag.

Kystbyerne Marbella og Fuengirola. 
Besøg på markedet i Fuengirola. Til 
Marbella med blomsterfyldte pladser. 
Inkluderet.

Ronda – andalusisk kultur og natur. 
Flot udflugt til Spaniens ældste by 
Ronda. Heldagsudflugt kr. 350.

Cordoba – Andalusiens hjerte og en-
gang maurernes hovedstad. Heldags-
udflugt kr. 350.

Gibraltar – en engelsk provinsby i 
Spanien med en interessant historie. 
Heldagsudflugt kr. 495.

Paladsbyen Alhambra med lokalguide, 
tid på egen hånd. Heldagsudflugt kr. 450

Mijas – andalusisk charme. En spansk 
perle med hvide huse og firkantet tyre-
fægterarena. Halvdagsudflugt kr. 175.

Det spanske bagland med frokost. 
Den karakteristiske hvide landsby Tor-
rox. Frokost hos vores værtinde Maria. 
Smagning af Moskatel-vin i Frigiliana. 
Heldagsudflugt kr. 425

El Torcal og historiske Antequera. 
Månelandskab med sandstensforma-
tioner på 30 meter. Besøg i historiske 
Antequera. Halvdagsudflugt kr. 270

Romantikkens by Sevilla og sejltur. 
Sevillas mange seværdigheder og sejl-
tur på floden Guadalquivir. Tid på egen 
hånd. Heldagsudflugt kr. 450.

Dag 22: Hjemrejse til Danmark.

Costa del Sol 
Langtidsferie på Andalusiens solkyst

SPANIEN 22 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/sol

FORDELE MED GISLEV
 Varieret og spændende udflugtsprogram 
 2 udflugter og spanskkursus 
 Dansk rejseleder under hele opholdet

MED I PRISEN
Ophold i standard dobbeltværelse • 21 x morgen
mad • 21 x middag med ½ flaske vin og vand til 
maden • 2 udflugter • Ekskl. entréer hvor andet 
ikke er nævnt • Spansk begynderkursus • 
Rejseleder • Bustransport.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 3998. Tilslutning fra 
Aalborg kr. 550.

HER BOR DU
Hotel Pez Espada, Torremolinos. Dejligt hotel 
beliggende ved strandpromenaden. Alle værelser 
med bad, toilet, balkon, aircondition, telefon, værdi
boks (mod betaling), minibar og hårtørrer. Ophold 
med halvpension og ½ fl. vin og vand til middagen. 

FRA BILLUND LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Fr. 03.11.17 05.00 00.55 10.498
Fr. 19.01.18 14.00 14.40 10.498

Fr. 09.02.18 14.00 14.40 10.498
Fr. 02.03.18 14.00 14.40 10.498

FRA KØBENHAVNS LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Fr. 03.11.17 09.15 10.45 9.998
Fr. 19.01.18 09.15 10.45 9.998
Fr. 09.02.18 09.15 10.45 9.998
Fr. 02.03.18  09.15 10.45  9.998

SUPERPRIS 
Fra kun kr. 9.998

Hotel direkte på strand-
promenaden med  

halvpension, vin og  
vand til maden
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Spændende nyhed til dig, der drøm-
mer om at bytte den grå vinter ud 
med en langtidsferie til Algarves gyld-
ne sandstrande, der lokker med mere 
end 300 solskinsdage om året. Du bor 
i skønne omgivelser på feriekompleks 
beliggende direkte ved stranden ca. 
4 km. uden for Albufeira. Gislev ser 
frem til at byde dig velkommen.

Dag 1: Udrejse med direkte fly til Faro 
på Algarvekysten. 

Dag 2 – 21: Egne oplevelser eller 
spændende udflugter.

Cliff Richards vingård og Albufeira.
Besøg og vinsmagning på Sir Cliff 
Richards vingård. Med rejselederen 
rundt i Albufeira. Pris kr. 200.

Lagos og smuk natur. Besøg i Sagres 
med de smukke strande og rå klipper. 
Til Cabo Sao Vicente med op til 75 m. 
høje klipper og Lagos med historisk 
centrum. Inkluderet.

Marked i Loulé. Halvdagsudflugt til 
det lokale marked i Loulé med den 
smukke markedshal. Inkluderet.

Faro samt kork- og olivenolie. Med 

rejselederen rundt i Faro. Besøg på 
en lokal kork-fabrik og herefter på 
olivenolie-mølle. Pris kr. 350.

Let vandretur i Algarves bagland. 
Med lokal vandreguide langs med 
saltpander og gennem pinjeskove 
og smukke udsigter. Frokost på lokal 
restaurant. Pris kr. 250.

Carmens Sevilla og sejltur. Rundt 
til Sevillas mange seværdigheder i 
selskab med rejselederen. Sejltur på 
floden Guadalquivir. Tid til egne ople-
velser. Pris kr. 495.

Middelalderby og vin. Vi besøger mid-
delalderbyen Beja inden vi kører til vins-
magning på et herresæde. Pris kr. 400.

Monchique og historiske Silves. 
Rejselederen viser dig Silves. Til 
Monchique med fantastiske panora-
maudsigter og lokal brændevin, som vi 
smager på. Pris kr. 250.

Sejltur langs Algarves kyst. Sejltur 
forbi Praia da Oura, Albufeira samt 
de smukke gyldne klippeformationer. 
Frokost på stranden. Pris kr. 300.

Dag 22: Hjemrejse til Danmark.

Algarve
Langtidsferie ved gyldne sandstrande

PORTUGAL 22 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/lap

FORDELE MED GISLEV
 2 udflugter inkluderet 
 Afvekslende udflugtsprogram 
 Vidende dansk rejseleder

MED I PRISEN
Ophold i lejlighed med 1 soveværelse •  
21 x morgenmad • Transfers • 2 udflugter • 
Ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt • 
Rejseleder • Bagage-service på hotellet ved  
ankomst og afrejse.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 3.498.

HER BOR DU
Grande Real Santa Eulalia, Albufeira. Ophold i 
lejligheder med separat soveværelse og opholds-
rum samt lille køkken med kogeplader, mikroovn 
og køleskab. Alle lejligheder med balkon eller ter-
rasse, bad, toilet, hårtørrer, tv og gratis wi-fi. Se 
mere på www.gislev-rejser.dk/lap

FRA BILLUND LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Lø. 21.10.17 04.30 14.35 9.998
Lø. 04.11.17 04.30 14.35 9.998

FRA KØBENHAVNS LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris

Lø. 21.10.17 05.30 16.35 9.998
Lø. 04.11.17 04.30 14.35 9.998
Lø. 10.02.18 04.00 14.20 9.998
Lø. 03.03.18 04.00 14.20 9.998

Dejligt  
feriekompleks  

direkte på stranden

Fra kun kr. 9.998

NYHED
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Glæd dig til opholdet i Prag, som 
stadig er en af Europas billigste ho-
vedstæder. Oplev det folkelige liv på 
den berømte Karlsbro, hvor kunst-
nere og musikanter sætter kolorit på 
tilværelsen. Nyd de smukke pladser, 
skjulte barokhaver og spændende, 
krogede stræder. Her er masser at 
se på, og bliver du træt i benene, 
frister de mange caféer og restaura-
ner med lave priser.

Dag 1: Afrejse fra Danmark. Turen går 
ned gennem Tyskland, og vi er fremme 
hen på aftenen. Undervejs er der tid til 
frokost og middag (ikke inkluderet).

Dag 2: Byrundtur i Den Gyldne Stad. 
Oplev det stemningsfulde gamle 
centrum med palæer, smalle stræder 
og flot arkitektur. Med sporvogn og til 
fods går turen forbi det gamle Råd-
hus og det berømte Astronomiske 
Ur, Teynkirken og den jødiske bydel. 
Turen slutter med en spadseretur over 
Karlsbroen, hvorefter du har tid på 
egen hånd i denne vidunderlige by. 
Byrundtur med sporvognsbillet og 
høretelefoner inkluderet. 

Dag 3: Byrundtur til Prags impone-
rende borg, Hradcany. Har du mod 

på mere udforskning af byen, kan vi 
anbefale at tage med til det historiske 
borgområde. Bussen sætter os af 
ved borgen, og med rejselederen går 
du ad de snoede gader ned gennem 
Mala Strana-området. Turen slutter 
ved Karlsbroen, hvorefter du har tid på 
egen hånd. Borgtur med bustransfer 
og høretelefoner, kr. 75 (€ 11).

Dag 4: Udflugt til glasværket Nizbor. 
Nyd dagen på egen hånd i Prags hyg-
gelige gader eller tag med til glas-
værket, som også kan friste til et par 
indkøb. Pris kr. 125 (€ 18) inkl. entré og 
rundvisning på glasværket.

Dag 5: Hjemrejse. Efter tidlig morgen-
mad forlader vi Prag og turen går mod 
Danmark

Prag
Oplevelser på stribe til lave priser

TJEKKIET 5 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/pras

FORDELE MED GISLEV
 Hoteller med god beliggenhed 
 Erfaren dansk rejseleder 
 Flot byrundtur inkluderet

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x morgenmad • 
Byrundtur dag 2 inkl. høretelefoner • 1 x spor-
vognsbillet på byrundturen dag 2 • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 400. 3 x middag (dag 2, 
3 og 4) kr. 360 (tilkøbes med rejsen).

HER BOR DU
Hotel Petr, Prag 5. Afg. 18.03.18.  
Populært hotel. Elevator som stopper mellem eta-
gerne. Værelser med bad og toilet, tv, telefon, wi-
fi, værdiboks, lille køleskab og aircondition. Tæt på 
sporvogn. 5 minutters gang til shopping center og 
restauranter (ingen restaurant på hotellet).

Botel Admiral, Prag 5. Afg. 22.10.17 og 11.03.18.  
Godt beliggende bådhotel med charmerende ind-
retning. Alle værelser med bad og toilet, tv og 
telefon. Værdibokse og wi-fi i receptionsområ-
det. Tæt på metro og sporvogn.

FRA JYLLAND OG FYN

Afrejse Ud Hjem Pris
Sø. 22.10.17 L 4 2.198
Sø. 11.03.18 L 4 2.198
Sø. 18.03.18 L 4 2.198)

DANMARKS 
BEDSTE PRIS 
Kun kr. 2.198

4
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Tag med på storbyferie til kongebyen 
Madrid, som bugner af spændende 
kulturelle tilbud. Oplev de kendte 
museer som Prado-museet, Reina 
Sofia og Thyssen-Bornemisza med 
fantastiske kunstsamlinger samt den 
kongelige park El Retiro med spring-
vand og det smukke krystalpalads. 
Snyd ikke dig selv for at nyde et glas 
køligt Sangria eller en tallerken fuld 
af dejlige tapas på en af de utallige 
caféer og tapas-barer. Velkommen 
til en dejlig storbyferie i Spaniens 
hovedstad Madrid.

Dag 1: Udrejse med fly til Madrid. 
Med bus kører vi til indtjekning på 
vores hotel. Måske frister en aftentur 
til den nærliggende Plaza Mayor med 
de mange hyggelige tapas-barer.

Dag 2: Byrundtur i bus og til fods. 
Forbi den spanske hovedstads store 
paladser, smukke pladser og hyggelige 
parker i selskab med rejselederen. 
Eftermiddagen har du på egen hånd 
til at udforske byen nærmere. Rejse-
lederen er behjælpelig med gode råd 
og forslag. Byrundtur inkluderet.

Dag 3: Toledo - de 3 religioners by. 
Lokalguiden viser os Toledo, hvor krist-
ne, muslimer og jøder levede fredeligt 
side om side i Middelalderen. Byen er 
beliggende på en klippetop omgivet af 
floden Tajo og det historiske centrum 
er på UNESCOs Verdensarvsliste. Du 
får også tid på egen hånd til flere ople-
velser i denne spændende by.  
Udflugtspris kr. 300 inkl. lokalguide i 
Toledo og entré til katedralen. Bestilles 
sammen med rejsen.

Dag 4: Tid til at udforske Madrid. 
Byen rummer mange muligheder, bl.a. 
et besøg på Real Madrids berømte 
fodboldstadion Santiago Barnabéu eller 
et besøg på et af de mange interes-
sante kunstmuseer. 50 meter fra 
hotellet kører hop-på-hop-af bussen, 
som tager dig med rundt i Madrid på 
en dejlig afslappende måde.

Dag 5: Hjemrejse til Danmark. 
Du får formiddagen til de sidste ople-
velser inden vi kører til lufthavnen og 
vores fly retur til Københavns Lufthavn.

Madrid
Kultur, flotte paladser og sprudlende liv

SPANIEN 5 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/mad

FORDELE MED GISLEV
 Hotel i gåafstand til Plaza Mayor  
 God tid på egen hånd 
 Erfaren dansk rejseleder

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x morgenmadsbuffet 
• Byrundtur i bus og til fods dag 2 • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt • Dansk rejseleder.

Tillæg: Udflugt til Toledo inkl. lokalguide kr. 300. 
Enkeltværelse kr. 998. 

HER BOR DU
Hotel Ganivet, Madrid. Alle værelser med 
bad, toilet, hårtørrer, aircondition, tv og gratis 
wi-fi. På hotellet findes morgenmadsrestaurant 
og lille bar, der serverer lette retter. Hotellet har 
nyanlagt solterrasse med mindre pool på taget. 

FRA KØBENHAVNS LUFTHAVN

Afrejse Mødet. Hjem Pris
Sø. 15.10.17 13.15 14.35 5.298
Sø. 22.04.18 13.15 14.35 5.298

Kun kr. 5.298
inkl. byrundtur og  

centralt hotel
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Der er fuld fart på Swinging London 
og med Gislevs dygtige danske 
lokalguide ser du byens mange 
spændende seværdigheder, som  
Tower of London, St. Pauls Cathe-
dral og Buckingham Palace. Nyd en 
skøn afternoon tea med lune scones 
på en af de mange caféer, besøg 
nogle af de mange gratis museer 
eller tag på shoppingtur på Oxford 
Street. Opholdet i London slutter 
med en flot sejltur på Themsen forbi 
bl.a. Tower of London til Greenwich.

Dag 1: Udrejse med passende pauser 
til vores overnatningshotel i Holland.

Dag 2: Ankomst til London.  
Under kanalen eller med færge til 
England. Ankomst til London og vores 
hotel de næste 4 nætter. 

Dag 3: Stor byrundtur med lokal-
guide. Med bussen og vores danske 
lokalguide rundt i London til byens 
store seværdigheder. Gåtur gennem 
St. James Park til Buckingham Palace. 
Inkluderet, ekskl. entréer.

Dag 4: Spændende museer eller 
shopping. Dagen på egen hånd giver 
dig god tid til at udforske byen og de 

spændende museer, som har gratis 
entré. Shopping på Oxford Street eller 
besøg i Camden med de mange små 
markeder. 

Dronningens landsted Windsor Castle. 
På afgangene d. 21.04 og 05.05 kan du 
tage med til kongefamiliens landsted 
Windsor Castle. Udflugtspris kr. 325  
(£ 37) inkl. entré. 

Gislev inviterer til musical. Tag med til 
musicalen Mamma Mia i Londons be-
rømte teaterdistrikt. Musical inkluderet.

Dag 5: London Eye og egen tid.  
Med undergrundsbanen til London 
Eye. Herefter med rejselederen til 
London centrum, hvor du har tid på 
egen hånd til f.eks. at besøge Covent 
Garden, Leicester Square mm.

Dag 6: Vi siger So long til London. 
Flot sejltur på Themsen forbi Houses 
of Parliament og Tower of London til 
Greenwich. Tid på egen hånd inden 
turen fortsætter til sidste overnatning i 
Belgien. Sejltur inkluderet.

Dag 7: Hjemrejse. Via Tyskland til den 
danske grænse, som vi passerer først 
på aftenen

Swinging London
Danmarks bedste tilbud med bus 

ENGLAND 7 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/lon

FORDELE MED GISLEV
 Billet til musicalen Mamma Mia inkluderet 
 Sejltur til Greenwich inkluderet 
 Hotel nær Hyde Park

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 2 x halvpension på ud- 
og hjemrejse • 4 x English Breakfast i London • 
Byrundtur med dansk lokalguide • Musical, Mamma 
Mia dag 4 • Sejltur på Themsen dag 6 • Ekskl.  
entréer hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 1.598

HER BOR DU
Copthorne Tara Hotel, London. Centralt 
beliggende i det populære Kensington-område 
med butikker og restauranter og nær Hyde Park. 
Mindre men funktionelle værelser, alle med tv, 
bad og toilet, hårtørrer, værdiboks, gratis wi-fi 
samt kaffe/te faciliteter. Lounge og lille bar, hvor 
du kan købe et let måltid. Gåafstand til under-
grundsstationen Highstreet Kensington.

FRA BILLUND LUFTHAVN

Afrejse Ud Hjem Pris
Lø. 31.03.18 L 4 5.998    
Lø. 21.04.18 L 4 5.998 * 
Lø. 05.05.18 L 4 5.998 * 

* Mulighed for besøg på Windsor Castle

5

kr. 5.998
Inklusiv musicalen  

Mamma Mia og  
byrundtur  
med dansk  
lokalguide



Tapas, Gaudí og designerbutikker. 
Barcelona er en af Spaniens mest 
spændende storbyer med en unik 
beliggenhed og en flot palmeklædt 
promenade. Hold pause på én af de 
utallige caféer eller tapasbarer og 
nyd en duftende kop espresso eller 
nogle af de lækre små tapas-retter. 
Du har god tid til egne oplevelser og 
under hele opholdet har du Gislevs 
rejseleder med til at råde og vejlede 
dig om storbyens mange tilbud.

Dag 1: Udrejse fra Billund til Barce-
lona og kort transfer til vores hotel.

Dag 2: Byrundtur med lokalguide. 
Vores lokalguide viser os Gaudis Park 
Güell og vi kommer forbi La Sagrada 
Familia. Du har mulighed for at opleve 
denne specielle kirke med lokalguiden. 
Entré kr. 125 – bestilles sammen med 
rejsen. Herefter gennem Det Gotiske 
Kvarter med fortryllende pladser og 
små hyggelige tapas-barer. Eftermid-
dagen på egen hånd, hvor du kan 
nyde livet på pladserne og Ramblaen. 
Byrundtur og entré til Park Güell 
inkluderet

Dag 3: Montserrat og liflige dråber. 
Ind i landet til Cataloniens hellige by 

Montserrat og besøg på Benediktiner-
klostret, som er bygget ind i klipperne. 
Videre til producenten af den kendte 
Cava Freixenet, hvor vi får en rundvis-
ning og smager på de gyldne dråber. 
Udflugtspris kr. 250 – bestilles sam-
men med rejsen.

Dag 4: Tid til egne oplevelser.  
Måske frister et besøg på et af de 
mange interessante museer eller Bar-
celonas berømte fodboldstadion Camp 
Nou. Der er også gode shoppingmulig-
heder på Ramblaen eller i det gotiske 
kvarter. Rejselederen er behjælpelig 
med gode råd og forslag.

Aftenudflugt med middag og flot 
udsigt fra tyrefægterarenaen.  
Med bussen op til Montjuic for at nyde 
den smukke udsigt. Herfra til middag 
inkl. drikkevarer på lokal restaurant 
tæt ved den gamle tyrefægterarena, 
som besøges til fods efter middagen. 
Vi tager elevatoren op på taget og ser 
Barcelona by night.  
Udflugtspris kr. 350 – bestilles sammen 
med rejsen.

Dag 5: Formiddagen på egen hånd 
og hjemrejse til Billund.

Barcelona 
Storbystemning og forskud på foråret 

SPANIEN 5 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/bar

FORDELE MED GISLEV
 Dejligt hotel med pool på taget 
 Byrundtur med lokalguide 
 Erfaren dansk rejseleder 

MED I PRISEN
Ophold i mindre dobbeltværelse • 4 x morgen-
mad • Bustransport • Byrundtur med lokalguide 
og entré til Park Güell • Ekskl. entréer hvor andet 
ikke er nævnt • Rejseleder.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 1.298. 

HER BOR DU
Hotel Catalonia Atenas, Barcelona. Godt 
hotel beliggende ca. 1 km fra La Sagrada Familia 
og 5 minutters gang til togstationen Clot. Mindre 
men funktionelle dobbeltværelser med bad, toilet, 
wi-fi, aircondition, telefon, tv, hårtørrer, værdiboks. 
Uensartede værelser kan forekomme. På hotel-
lets tag findes swimmingpool og solterrasse.

FRA BILLUND LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ti.    20.03.18 16.30 18.00 5.298
Ma. 02.04.18 17.15 18.45 5.498

Ma. 07.05.18 17.15 18.45 5.498

Ma. 04.06.18 17.15 18.45 5.498

FORÅRSPRIS  
Fra kun kr. 5.298

Inklusiv byrundtur og  
entré til Park Güell
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Glæd dig til en perlerække af skøn-
ne oplevelser på den grønne ø. Hver 
dag byder på nye højdepunkter og 
en vidunderlig natur. Undervejs vil 
du også møde charmerende byer og 
den berømte irske gæstfrihed. Vi bor 
alle nætter på Kee´s Hotel - en perle 
af et hotel, der byder på stemning, 
underholdning og dejlige faciliteter. 

Dag 1: Udrejse til Dublin. Herfra går 
turen til en varm velkomst på Kee´s 
Hotel i det nordvestlige Irland. Efter 
middagen byder hotellet på en Guin-
ness eller en Bailey i den hyggelige bar.

Europas højeste klipper. Gennem de 
smukke landskaber til Slieve League, 
hvor klippevægge på hele 600 m rejser 
sig dramatisk fra Atlanterhavets skum-
mende bølger. Et enestående syn og 
en fantastisk naturoplevelse. Under-
vejs gør vi stop i den gamle vikingeby 
Donegal med slottet fra 1474. Der 
bliver også tid til et stop i den gamle 
tweedvæverby Ardara. Inkluderet.

Londonderry – en historisk perle. 
Udflugt til den livlige by Londonderry 
smukt beliggende ved Foyle floden. 
En tur rundt på den gamle bymur fra 
1618 giver et glimrende indblik i byens 

historie og den tidligere konflikt mel-
lem protestanter og katolikker. Også 
tid på egen hånd til at nyde byens 
smukke bro og spændende museer. 
Inkluderet.

Ulster-American Folk Park. Mere end 
2 millioner irere udvandrede i 17- og 
18 hundrede tallet til Nordamerika for 
at finde lykken. Frilandsmuseets huse 
og udstillinger giver en unik indsigt i 
livet før, under og efter udvandringen. 
I den gamle hovedgade ligger små og 
store butikker, hvor du kan opleve de 
gamle håndværkstraditioner. Udflugt 
inkluderet ekskl. entré.

Dag 5: Hjemrejse til Danmark. Tid til 
hjemrejse fra Dublin.

Festlige Irland
Livsglæde, flot natur og et skønt hotel

IRLAND 5 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/fir 

FORDELE MED GISLEV
 Alle udflugter inkluderet 
 Ingen kender Irland som Gislev 
 Du får de bedste oplevelser

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x Irish Breakfast • 
4 x middag • Underholdning • Alle udflugter 
Ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt • 
Rejseleder.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 698. Entreer - beregn 
ca. kr. 200. 

HER BOR DU
Kee`s Hotel, County Donegal. Skønt renoveret 
hotel med sjæl og charme. Hotellet råder over 53 
værelser med fri wi-fi, hyggelig bar, restaurant, 
swimmingpool, sauna, jacuzzi, behageligt op-
holdsrum og terrassehave. Hotellet er kendt for 
sin gode lokale mad, og der er underholdning fle-
re aftener. Se mere på www.keeshotel.ie

FRA KØBENHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ti. 16.04.18 08.30 16.10 5.198

SUPERPRIS 
Kun kr. 5.198

Inklusiv halvpension,  
underholdning og  

alle udflugter 

NYHED
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Festlig rejse til Edinburgh, Glasgow 
og det skotske højland der byder på 
charmerende byer samt en vidun-
derlig natur med græssende får og 
smukke bjerge i baggrunden. Du 
skal naturligvis opleve duften af 
tørv og smagen af en god single 
malt whisky. Glæd dig til et væld af 
flotte oplevelser på Glamis Castle, 
pittoreske Pitlochry, livlige Glasgow, 
den smukke hovedstad Edinburgh 
og meget mere.

Dag 1: Udrejse til Edinburgh. Herfra 
med bus til det charmerende Angus Ho-
tel, hvor vi skal bo de næste 4 nætter.

Dag 2: Dronningemoderens slot – 
Glamis Castle hvis historie kan føres 
mere end 1000 år tilbage. Interessant 
rundvisning med lokalguide. Vi runder 
også Dundee der byder på stolte  
søfartstraditioner. Herefter til dejlig the 
og scones på hotellet.

Dag 3: Smukke landskaber og 
hyggelig skotsk aften. Afslappende 
udflugt i de smukke landskaber. Vi gør 
stop i landsbyen Dunkeld med de char-
merende Little Houses og Katedralen. 
Om aftenen er hotellet vært for en 
skotsk aften med underholdning.

Dag 4: Blair Castle, Pitlochry og 
whiskysmagning. Besøg på det hvide 
eventyrslot Blair Castle tilhørende 
Murrayklanen. Herfra til byen Pitlochry 
med hyggelige caféer og ikke mindst 
Skotlands mindste whiskydestilleri, 
hvor vi skal på rundvisning, og smage 
på de gyldne dråber.

Dag 5: Livlige Glasgow. Byrundtur i 
Skotlands største by med domkirken, 
Clyde floden, Universitetet og centrum 
med de mange butikker og caféer. 
Også tid på egen hånd til et af byens 
mere end 20 gratis museer.

Dag 6: Edinburgh Castle og The 
Royal Mile. Vi kører til flot byrundtur i 
Edinburgh med mulighed for besøg på 
Edinburgh Castle, der byder på kano-
ner, drama og de skotske kronjuveler. 
Tid på egen hånd til den berømte Royal 
Mile eller eller besøg på kongeskibet 
Royal Britannia. Indkvartering for 2 
nætter ved Falkirk.

Dag 7: Hjemrejse fra Edinburgh med 
fly til København efter 7 oplevelsesrige 
dage i Skotland.

Festlige Skotland
Slotte, whisky og skotsk aften

SKOTLAND 7 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/skh

FORDELE MED GISLEV
 4 nætter i Højlandet på godt hotel  
 Byrundtur i Edinburgh og Glasgow 
 Inklusiv alle udflugter og underholdning

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 6 x morgenmad •  
6 x middag • Underholdning flere aftenener •  
1 x whisky • 1 x the med scone • Rejseleder • Alle 
udflugter • Ekskl. entréer hvor andet ikke er nævnt.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 898. Tilslutningsfly fra 
Aalborg kr. 650 t/r. Entré – beregn ca. £ 60 hvis 
du deltager i alle besøg.

HER BOR DU
Blairgowrie – 4 nætter: The Angus Hotel 
Hotel med atmosfære og underholdning flere 
aftenener. Swimmingpool, spa og sauna er til fri 
afbenyttelse. 
Falkirk – 2 nætter: Cladhan Hotel  
Hotel med gode fælles faciliteter i form af en 
hyggelig restaurant og bar.

Gode 3-stjernede hoteller – alle værelser med tv, 
bad, toilet og kaffe/te faciliteter. Inkl. Scottish 
Breakfast og 3 retters middag hver aften.

FRA KØBENHAVN & AALBORG

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Ma. 16.04.18 11.40 18.40 5.998
Ma. 23.04.18 11.40 18.40 6.198
Ma. 30.04.18 11.40 18.40 6.198
Ma. 07.05.18 11.40 18.40 6.298
Ma. 14.05.18 11.40  18.40 6.498

UHØRT BILLIGT  
Fra kun kr. 5.998

Inklusiv halvpension,  
alle udflugter,  

underholdning og  
whiskysmagning 
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Tag med på den populære rejse til 
Oktoberfest i Baunatal. Personalet 
på det familieejede hotel står klar til 
at tage imod os. Der bliver hygget 
på hotellet. Spændende udflugter til 
Kassel og middelalderbyen Fritzlar. 

Dag 1: Afrejse. Vi kommer til vores 
hyggelige hotel hen på aftenen.

Dag 2: Ederstausee, Middelalderby, 
Domkirke, Frokost på Das Nägel. Til  
den flot opstemmede sø  Ederstau see. 
Dæmningen er et gigantisk bygnings
værk. Middelalderbyen Fritzlar med 
besøg i den flotte domkirke. 

 Frokostplatte. Aftenbuffet. To lystlige 
musikere spiller op til fest med dans, 
sang og sjov. Vi fester, skåler og 
synger. 

Dag 3: Herkules, Kassel og bryg-
geribesøg. På Herkules nyder vi den 
fantastiske udsigt over Kassel og slottet 
Wilhelmshöhe. Hyggelige Kassel med 
strøgtur. Besøg på bryggeri. Kr. 145 in
klusiv rundvisning, smagsprøver og let 
frokost. Vi slutter dagen af med hygge, 
bingo og kegler. 

Dag 4: Hjemrejse. Efter morgen
maden går turen hjemad.

Ny skøn miniferie med hygge, sam-
vær og mange oplevelser i gemütli-
che Nordtyskland. Her skal du opleve 
charmerende byer og skøn natur. 
Glæd dig til et par hyggelige dage. 

Dag 1: Afrejse til betagende Bremen. 
Ankomst og byrundtur i Bremen. Det 
gamle centrum med renæssanceråd
huset og Schnoorkvarteret oser af sjæl 
og charme, hils også på Die Bremen 
Stadtmusikanten fra Grimms eventyr. 
Nyd en tur på Weser promenaden, 
inden turen går til Hotel Thomsen, der 
frister med det gode tyske øl.

Dag 2: Nordtyske herligheder. 
Rundtur i byen til Rådhuset, vandtårnet 
og Markthalle. Efter frokost besøger 
vi charmerende Oldenburg med den 
historiske Alstadt og klokketårnet. 

Dag 3: Hjemrejse, Den grønne 
Kystvej, Elben og sluser. Vi følger 
den grønne kystvej over Altes Land til 
Glückstadt, hvor Elben krydses. Videre 
mod Brunsbüttel med de enorme slu
ser, der fører skibene fra Kielerkanalen 
ud i Elben. Herfra over Ditmarskens 
forblæste landskaber og tilbage til 
Danmark.

Oktoberfest i Baunatal

Hygge i Nordtyskland

TYSKLAND 4 DAGE

TYSKLAND 3 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/bauo

FORDELE MED GISLEV
 Enkeltværelser uden tillæg 
 Festaften med frie drikkevarer 
 Ederstausee med frokost inkluderet 

MED I PRISEN
Ophold i dobbelt/enkeltværelse • 3 x morgen-
mad • 2 x 3 retters middag • Oktoberfestaften 
med buffet, fri øl og 2 musikere i tidsrummet kl. 
19-23.00 • Rejseleder • Udflugt til Ederstausee 
inkl. frokostplatte • Ekskl. entréer hvor andet 
ikke er nævnt.

HER BOR DU
Hotel Stadt Baunatal, Familieejet, pænt 
og nydeligt med restaurant, hyggelig kælderbar, 
bistro, keglebaner og elevator. Værelser med 
bad og toilet, telefon og tv.

FRA JYLLAND OG FYN 

Afrejse Ud Hjem Pris
To. 19.10.17 A 3 2.698

FORDELE MED GISLEV
 Inklusiv mange oplevelser 
 Hyggeligt hotel med keglebane 
 Du får rigtigt meget til prisen

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 2 x morgenmad •  
2 x 3 retters middag • Alle udflugter • Ekskl. 
entréer hvor andet ikke er nævnt.

Tillæg: Enkeltværelse kr. 200.

HER BOR DU
Hotel Thomsen, Delmenhorst. Familieejet.  
Pænt og nydeligt med restaurant, bar, kegle-
baner og elevator. Værelser med bad og toilet.

JYLLAND OG FYN 

Afrejse Ud Hjem Pris
Fr. 27.10.17 A 3 1.498
Fr. 03.11.17 A 3 1.498

Fr. 23.03.18 A 3 1.598

Fr. 06.04.18 A 3 1.598

Fr. 20.04.18 A 3 1.598

Festligt og fornøjeligt kun kr. 2.698

4

4

NYHED fra kun kr. 1.498

Se mere: www.gislev-rejser.dk/hin
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Sauerland er en populær feriedesti-
nation i det naturskønne bjergom-
råde mellem Kassel og Dortmund. Vi 
kommer til små hyggelige byer med 
bindings værkshuse. Søområder. og 
store skove. Oplev Bad Berleburg, hvor 
Prinsesse Benedictes slot ligger. Du 
skal smage på det gode øl, brygget på 
Warsteiner Bryggeriet. Gislev fejrer sin 
fødselsdag med sange, konkurrence, 
kaffe, kage og god musik leveret af 
egen musiker. 

Hotellet ligger i den hyggelig by Ols-
berg med et lille torv, forretninger og 
ikke at forglemme den dejlige kurpark 
med flotte gamle træer og buske.  Du 
bor lige ved kurparken og kan ad små 
broer og stier på 5 min gå ind til torvet. 

Dag 1: Afrejse. Fra Danmark sydpå 
gennem Tyskland til området sydvest 
for Kassel. Ankomst til aftenbuffet i 
Olsberg. Måske indbyder aftenen til en 
tur i swimmingpoolen eller saunaen. 

Dag 2: Warsteiner Bryggeri.  
Oplev et af Tysklands største bryg-
gerier Warsteiner, som har eksisteret 
siden 1753. Du får en guidet rundtur på 
bryggeriet i et lille tog og naturligvis er 
der rig lejlighed til at smage det gode 
tyske øl. Inkluderet.

Festlig Fødselsdagsfest.  
Gislev`s fødselsdagsfest fejres med 
frie drikkevarer til aftenbuffetten samt 
kaffe og kage. Musikken leveres af 
Gislev`s egen musiker. Festligt og for-
nøjeligt med sange og konkurrence. 

Dag 3: Bad Berleburg. Tag med til 
Prinsesse Benediktes dejlige by. 
Der bliver tid til at udforske byen og 
slotspladsen ved Fyrsteslottet Sayn 
Wittgenstein. På vej hjem til hotellet 
kører vi gennem det flotte kuperede 
landskab. Det er ikke uden grund, at 
Sauerland kaldes de 1000 bjerges land. 
Inkluderet.  

Dag 4: Hjemrejse. Efter morgenbuf-
fet går turen hjemad. Vi ankommer til 
Danmark først på aftenen.

Fødselsdag  
i Sauerland
Festlig fødselsdagsfest med egen musiker

TYSKLAND 4 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/saua

FORDELE MED GISLEV
 Enkeltværelser uden tillæg 
 Festaften med frie drikkevarer 
 Alle udflugter inkluderet

MED I PRISEN
Ophold i dobbelt/enkeltværelse • 3 x morgen-
mad • 2 x aftenbuffet med 1 øl, vin eller vand • 
1 x festaften med frie drikkevarer til buffeten 
samt kaffe og kage • Musik • Udflugt til bryg-
geriet Warsteiner med rundvisning og 
 ølsmagning • Udflugt til Bad Berleburg • Ekskl. 
entréer hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder.

HER BOR DU
Parkhotel Olsberg, Olsberg. Rigtig godt  
hotel med elevator. Få min. gang fra centrum af 
byen. Store værelser med balkon, bad og  
toilet, hårtørrer, telefon, tv og wi-fi. Restaurant, 
bistro, bar, ølstue, diskotek og keglebane. Sauna 
og svømmehal er til fri afbenyttelse.

FRA JYLLAND OG FYN 

Afrejse Ud Hjem Pris
Ma 23.10.17 L 4 2.998

4

FØDSELSDAGSPRIS  
Kun kr. 2.998

Inklusiv drikkevarer,  
festaften og alle  

udflugter
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Den glade sensommerstemning 
starter allerede på vejen til Born-
holm og vores gode hotel ved Balka 
Strand. Hver dag tager vi på ørund-
tur og ser de kendte seværdigheder. 
Hjemme på hotellet venter efter-
middagskaffen. Om aftenen spiller 
Gislevs egen musiker. Så glæd dig 
til nogle dejlige dage på den skønne 
klippeø. 

Dag 1: Afrejse fra Jylland over Fyn til 
Sjælland. Via Øresundsbroen til Skåne 
og gennem det skønne Sydsverige til 
Ystad. Med færgen til Rønne og videre 
til Balka Strand, hvor vi skal bo de 
næste 4 nætter.

Dag 2: Flot klippelandskab, Ham-
mershus og Helligdomsklipperne.  
Vi kommer gennem Hasle, Helligpe-
der, Teglkås, Vang og Hammer Havn. 
Videre til Nordeuropas største borg-
ruin, Hammershus, som ligger på en 
74 m høj klippeknude. Herfra til toppen 
af øen, Sandvig og Allinge. Vi følger nu 
østkysten, Sandkås, Tejn og besøger 
Helligdomsklipperne. 

Dag 3: Svaneke og røget sild, Almin-
dingen og det sydlige Bornholm.  
I Svaneke er der mulighed for at 

smage den lokale, øl, hjemmelavede 
bolcher og røget sild. Almindingen, den 
store skov, er et eldorado for naturel-
skere. Vi fortsætter gennem den af-
vekslende natur til Ekkodalen og videre 
til Dueodde, der har Danmarks måske 
bedste strand med det ekstremt fine 
kvartssand. 

Dag 4: Østerlars Rundkirke og Gud-
hjem. Vi skal se den største og flotte-
ste af Bornholms 4 rundkirker. Dernæst 
til Gudhjem, som er en af Danmarks 
smukkest beliggende byer, kaldes også 
malernes by på grund af det specielle 
lys. Gå en tur mellem de gamle vel-
holdte huse eller besøg et af de små 
spændende kunsthåndværksteder. 

Dag 5: Forsvarsmuseum og hjem-
rejse. Vi siger farvel til vores gæstfrie 
værtspar og deres personale. Vi kører til 
Rønne, øens hovedstad og derefter til 
Forsvarsmuseet. Her bliver vi vist rundt 
af museumsguiden, som på spænden-
de vis bringer historien til live. Hen på 
eftermiddagen sejler vi tilbage til Sve-
rige og kører retur til vores hjembyer.

Bornholm
Sensommer på den skønne klippeø

DANMARK 5 DAGE

FORDELE MED GISLEV
  Gislevs egen musiker spiller
  Enkeltværelser uden tillæg
  Drikkevarer til middagen hver aften

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x morgenmad •  
4 x middag/buffet med øl/vand/vin • 
Eftermiddags- og aftenkaffe • Entré til 
Forsvarsmuseet • Musik • Alle udflugter •  
Bro- og færgeafgifter • Ekskl. entréer hvor andet 
ikke er nævnt.

HER BOR DU
Hotel Balka Strand, Neksø. Skønt beliggende 
kun 100 meter fra den hvide Balka Strand. Et mo-
derne hotel med blandt andet reception, restau-
rant, bar og dejlig have. Gratis wi-fi. Værelser i 
flere bygninger, alle med bad og toilet, hårtørrer, 
tv og møbleret terrasse. 

FRA JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND

Afrejse Ud Hjem Pris
Sø. 01.10.17 F 77 3.598

NYT: Mulighed for påstigning i Vamdrup.

Inklusiv  
halvpension  

med drikkevarer  
og musik  
hver aften

4

Se mere: www.gislev-rejser.dk/bor
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Skønne sensommer -og forårsferier
Få glæde af de sydlige breddegraders lune efterår eller milde forår. Side
Solkysten - 8 dg, Spanien NYHED  3
Sorrento og Rom - 8 dg, Italien   4
Vinbyen Altenahr - 5 dg, Tyskland   5
Skønne Istrien - 9 dg, Kroatien   6
Costa Calida - 8 dg, Spanien   7
Adriaterhavets Kyst - 9 dg, Italien   8
Italienske Fristelser - 9 dg, Italien   9
Tjekkiets Perle - Sydbøhmen - 6 dg, Tjekkiet   10
Normandiet - 9 dg , Frankrig   11
Skønne Sydengland - 9 dg, England   12
Toscanske Perler - 8 dg, Italien NYHED  13
Idylliske England - 5 dg, England NYHED  14
Bretagne - 9 dg, Frankrig NYHED  15
Montenegro - 8 dg, Montenegro   16
Skønne Alsace - 6 dg, Frankrig   17
Vin, Øl og Bindingsværk - 5 dg, Tyskland   18
Kroatiske Perler - 8 dg, Kroatien NYHED  19
Sydengland - Eastbourne - 6 dg, England NYHED  20

Rejs foråret i møde 
Nyd og oplev forårets pragt og skønhed i � ere spændende lande.
Flotte Færøerne - 4 dg, Færøerne NYHED  21
Forår i Sydholland - 5 dg, Holland   22
Holland i Blomst - 5 dg, Holland   23
Irland i Blomst - 8 dg, Irland   24
Skotland i Blomst - 8 dg, Skotland   24
Forårskrydstogt - 5 dg, Holland/Belgien   25
Bornholmsk Forår - 5 dg , Danmark   26
Sydengland i Blomst - 6 dg, England NYHED  27
Wales i Blomst - 8 dg, England NYHED  27
Madeira - 8 dg, Portugal   28
Lago Maggiore - 8 dg, Italien NYHED  29

Flyv den ene vej og kør bus den anden vej
En rejseform med mange fordele, og som mange er glade for.
Toscana - 8 dg, Italien   30
Opatia - Istrien - 8 dg, Kroatien   31

Langtidsferier
Når der for alvor skal lades op og slappes af.
Costa del Sol langtidsferie -22 dg, Spanien   32
Algarve langtidsferie - 22 dg, Portugal NYHED  33

Nyd livet i storbyen
Lad dig fascinere af storbyens puls og gå om bord i de lokale specialiteter.
Prag - 5 dg, Tjekkiet   34
Madrid - 5 dg, Spanien   35
Swinging London - 7 dg, England   36
Barcelona - 5 dg, Spanien   37

Festlige ferier
Afslappet stemning, et godt grin og måske lidt musik og en svingom.
Festlige Irland - 5 dg, Irland NYHED  38
Festlige Skotland - 7 dg, Skotland   39
Oktoberfest i Baunatal - 4 dg, Tyskland   40
Nordtysk Gemütlichkeit - 3 dg, Tyskland NYHED  40
Fødselsdag i Sauerland - 4 dg, Tyskland   41
Sensommer på Bornholm - 5 dg, Danmark   42
Whiskyfestival - 5 dg, Skotland NYHED  43
Irsk Whiskytur - 5 dg, Irland NYHED  43

45 stærke tilbud
Drømmer du også om dine næste rejseoplevelser, så er her godt nyt. 
Vi har sammensat et bredt udvalg af rejsetilbud til yderst attraktive priser, 
som absolut giver mulighed for ekstra feriedage.

43

Tag med på forlænget weekend til 
skotske Speyside. Her � ndes en kon-
centration på mere end 50 destillerier, 
som med passion og lidenskab frem-
stiller nogle af verdens bedste single 
malt whiskyer. Over 5 dage � nder 
mere end 500 arrangementer sted 
– vi besøger nogle af dem i kombina-
tion områdets største attraktioner. 

Dag 1: Udrejse via Amsterdam til 
Inverness, hvor der venter et spæn-
dende program.

Rundtur i Whiskybæltet. Vi besøger min. 
2 af de kendte destillerier, der ligger som 

perler på en snor. Her bliver der tid til rund-
visning og efterfølgende smagsprøver.

Urquart Castle & Loch Ness. Afstik-
ker til smukke Loch Ness og Urquart 
Castle hvor du får en god indføring i 
klanernes historie, borgens betydning 
og en skøn udsigt ud over søen. 

Culloden Battle� eld og smagning. 
Ud� ugt til besøgscentret og slagmar-
ken, hvor højlænderne tabte kampen 
om frihed i 1746 til englænderne. Her-
efter til dagens whiskysmagning.

Dag 5: Hjemrejse med � y fra Inverness.

Ny spændende rejse til Irlands 
smukke landskaber med besøg på 
hele 4 destillerier, så mødet med 
de lune irere, historien og irsk 
kultur går op i en højere enhed. 
Rejsen slutter af med byrundtur og 
smagning af velduftende whisky i 
charmerende Dublin med mulighed 
for en festlig irsk aften. 

Dag 1: Udrejse til Dublin og med bus 
til Athlone.

Dag 2 – 3: Kilbeggan Destillery & 
Dingle halvøen. Dagen starter med 
rundvisning og smagning, før vi kører til 

besøg på imponerende King John´s Cast-
le i Limerick. Heldagstur til Dingle halvøen 
ved Atlanterhavet i det vestlige Irland, der 
lokker med smuk natur og ikke mindst 
smagen af den gode lokale whisky.

Dag 4 – 5: The Irishman og Dublin.
Østpå til smagning på Walsh Destillery 
i Carlow der byder på whiskyer i top-
klasse. Herfra til orienterende byrundtur i 
farverige Dublin inkl. smagning på Teeling 
Destillery. Også tid på egen hånd til 
pub´erne, Guinness bryggeriet samt mu-
lighed for at tilmelde sig festlig irsk aften.

Dag 6: Hjemrejse fra Dublin.

Whiskyfestival

Irsk Whiskytur

SKOTLAND 5 DAGE

IRLAND 6 DAGE

Se mere: www.gislev-rejser.dk/whf

FORDELE MED GISLEV
 3 whisky smagninger med i prisen
 Alle udflugter inkluderet
 Erfaren rejseleder med hele vejen

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 4 x morgenmad • 
3 x middag • Alle dagsudflugter • Ekskl. en-
tréer hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder • 
3 smagninger. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 998. 

HER BOR DU
Carrbridge Hotel, Carrbridge. Familieejet 
traditionelt højlandshotel med central beliggenhed 
i forhold til udflugtsprogram. Alle værelser med 
bad, toilet, tv og telefon. Hyggelig bar og restau-
rant, der serverer Scottish Breakfast og middag.

FRA BILLUND LUFTHAVN

Afrejse Mødetid Hjem Pris
Fr. 04.05.18 04.10 17.45 6.498 

FORDELE MED GISLEV
 Inklusiv hele 4 whiskysmagninger
 Alle udflugter inkluderet
 Rejseleder fra start til slut

MED I PRISEN
Ophold i dobbeltværelse • 5 x morgenmad • 
4 x middag • Alle dagsudflugter • Ekskl. entréer 
hvor andet ikke er nævnt • Rejseleder • 4 smag-
ninger. 

Tillæg: Enkeltværelse kr. 998. Tilslutning fra 
Aalborg kr. 650. Irsk aften kr. 350 – bestilles med 
rejsen.

HER BOR DU
Athlone – 1 nat: Springs Hotel
Limerick – 2 nætter: City Hotel
Dublin – 2 nætter: Tara Towers

Gode 3-stjernede hoteller. Alle værelser med tv, 
bad, toilet og kaffe/te faciliteter.  

FRA KØBENHAVN & AALBORG

Afrejse Mødetid Hjem Pris
On. 25.04.18 08.40 15.45 5.798 1)

1) St. Bededag

Se mere: www.gislev-rejser.dk/irw

NYHED

NYHED TIL STÆRK PRIS
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drup, Koldingvej 7, 6580 Vam

drup (G
islev Parkering Syd)   P 

10:40
07:50

07:50
10:40

16:40
19:40

22:40
19:40

16:40

H
aderslev, afk. 68 (Vojens) v/ O

K-tanken, Lysbjergvej 2a   P 
11:10

08:30
08:30

11:10
16:15

19:15
22:15

19:15
16:15

A
abenraa, afk. 70 (R

ødekro) v/ SH
ELL, Kom

etvej 1
11:35

08:55
08:55

11:35
15:50

18:50
21:50

18:50
15:50

Padborg, v/ C
ircle K, Industrivej 18   P 

11:55
09:15

09:15
11:55

15:30
18:30

21:30
18:30

15:30

G
ræ

nsem
arked O

tto D
uborg, H

arrislee, Tyskland   P 
12:45

09:20**
09:20

12:45
14:45

17:45
20:45

17:45
14:45

FY
N

A
E2

F
F2

L
N

U
S

V
3

4
5

7
8

66
70

77
41

42
R

udkøbing gl. R
utebilstation

07:10
11:35

04:25
04:25

07:10
20:00

23:05
02:05

18:25*
21:25*

23:25*
23:05

20:00

Svendborg, Klosterplads ovf. B
anegården 

07:40
09:20

12:05
04:55

04:55
07:40

07:40
19:30

22:35
01:35

17:55*
19:10

20:55*
22:55*

22:35
19:30

Kvæ
rndrup, v/ B

rugsen
08:00

09:40
12:25

05:15
05:15

08:00
08:00

19:10
22:15

01:15
17:35*

18:50
20:35*

22:35*
22:15

19:10

G
islev, Ø

rbæ
kvej 12   P 

08:10
10:00

12:45
05:25

05:25
08:10

08:10
19:00

22:05
01:05

17:15*
18:40

20:25*
22:15*

22:02
19:00

R
inge, afk. 13 v/ O

K-tanken, Lom
bjergevej   P 

08:20
09:50

12:35
05:35

05:35
08:20

08:20
18:50

21:55
00:55

17:25*
18:30

20:15*
22:25*

21:55
18:50

O
dense, D

annebrogsgade v/turistbusholdeplads   P 
09:00

06:50
10:00

12:45
06:15

11:15
06:15

09:00
09:00

18:10
21:15

00:15
17:15

17:50
20:15

17:15
22:15

21:15
18:10

O
dense V, Kildebjerg m

otorvejsrasteplads
09:15

06:35
09:45

12:30
06:30

12:30
06:30

09:15
09:15

17:55
21:00

24:00
17:30

17:35
20:30

17:30
22:30

21:00
17:55

M
iddelfart, afk. 58 B

 P-plads ved det store toilet   P  
09:45

06:05
09:15

11:15
07:00

13:00
07:00

09:45
09:45

17:25
20:30

23:30
18:00

17:05
21:00

19:00
23:00

20:30
17:25

N
yborg Station, B

anegårds A
llé   P 

08:25
07:25

10:35
13:20

05:40
10:35

18:45
21:50

00:50
16:40

19:40
16:35

21:45
S

JÆ
LLA

N
D

K
E2

F
F2

Ø
N

3
4

7
66

70
77

Københavns H
ovedbanegård, B

anegårdspladsen 
(under uret) ud m

od Vesterbrogade, Frihedsstøtten
06:05

04:05
21:05*

23:45*

R
oskilde, v/ stationen, bagside/N

y Ø
stergade

06:45
04:45

20:25*
23:05*

R
ingsted, B

anegården/R
utebilstationen

07:15
09:40

12:50
14:50

05:15
09:10

19:55*
22:35*

14:40*
17:40

15:10
20:30

Slagelse, afk. 39 v/ R
asteplads STO

P 39   P 
07:45

08:25
11:35

14:20
05:45

09:40
19:25*

22:05*
15:55*

18:55
15:40

21:00

Korsør Station, Storebæ
ltsvej 2

08:00
08:05

11:15
14:00

06:00
10:00

19:10*
21:50*

16:15*
19:15

16:00
21:15

Tåstrup Station, v/ Sels M
osevej 

10:50
14:00

16:00
08:00

13:30
16:30

14:00
19:30

Ø
lby Station, v/ Søndre C

entervej
10:15

13:25
15:25

08:35
14:00

17:00
14:35

20:00

* G
æ

lder kun, såfrem
t der på den pågæ

ldende rejseafgang også er påstigning.  ** På L-afgang m
andag-lørdag vil afgang fra O

tto D
uborg væ

re kl. 10:00 da der holdes pause her. 
Tid til indkøb hos O

tto D
uborg kan ikke garanteres på alle afgange.  

R
efusion af udgifter til offentlig transport og broafgifter: S

e m
ere på w

w
w

.gislev-rejser.dk under væ
rd at vide.

Lo
m

b
jergevej 1, 5750 R

in
ge • T

lf. 62 29 12 10 • E
-m

ail: g
islev@

g
islev-rejser.d

k • w
w

w
.g

islev-rejser.d
k

Skønne sensommer- og 
forårsferier fra kun 2.998

Forårsferier fra kun 3.398

Festlige ferier fra kun 1.498

Nyd storbylivet fra kun 2.198

Stærke 
ferietilbud

Tlf. 62 29 12 10 
www.gislev-rejser.dk


