
 15 dage Fra 9.495,-

 15 dage Fra 9.195,-

AFREJSEDATO FLY FRA  PRIS
 20. februar Aalborg 9.495,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  1.400,-

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü Fly Aalborg - Lissabon tur/retur 
ü Bustransfer lufthavn - hotel tur/retur 
ü 14 overnatninger i Estoril 
ü 14 x morgenmad 
ü 9 x aftensmad inkl. vin fra vinkortet 
ü 1 x afskedsmiddag på Hotel Londres 
ü 4 x aftener med livemusik på hotellet 
ü Værelser alle med balkon 
ü Udflugt til Lissabon
ü Udflugt til Sintra
ü Udflugt til Obidos
ü Udflugter eksklusiv entréer 
ü Dansk rejseleder under hele opholdet

HOTEL:
Hotel Londres
www.hotelondres.com

BESTIL PÅ:
www.nillesrejser.dk/langtidsferie-lissabonkysten

AFREJSEDATO FLY FRA  PRIS
 7. april Aalborg 9.195,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  1.800,-
Tillæg for All Inclusive  1.600,-

Efterårsafgange se www.nillesrejser.dk

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü Fly Aalborg– Mallorca t/r 
ü Transfer lufthavn - hotel tur/retur 
ü 14 overnatninger på Ola Panama Hotel 
ü 14 x morgenmad 
ü 14 x aftensmad 
ü 1/4 fl. vin og vand til aftensmaden 
ü Værelser med balkon 
ü Udflugt til Palma og Valldemossa
ü Udflugt til Alcudia og Formentor
ü Udflugt rundt på øen inkl. marked 
ü Turistskat
ü Udflugter ekskl. entréer 
ü Dansk rejseleder under hele opholdet

HOTEL:
www.olahotels.co.uk/en/clubpanama 

BESTIL PÅ:
www.nillesrejser.dk/mallorca-langtidsferie

Gule sporvogne, maleriske mosaikker og saftige sardiner på grillen – vi 
skal opleve Portugals lune hovedstad med alt, hvad byen har at byde 
på! Vi bor på et dejligt hotel i Estoril på den portugisiske riviera knapt 25 
kilometer uden for Lissabon, og besøger også den befæstede middelal-
derby Obidos samt kongebyen Sintra.

På populære Mallorca er der tid til daseliv i vandkanten, udflugter 
med rejselederen og egne eventyr i øens tempofyldte byer og 
smukke natur. Vi bor i hyggelige Palmanova kun 15 km fra hoved-
byen Palma, hvorfra vi tager på byrundtur i Palma, besøger smukke 
Valldemossa og Inca med øens største marked.

15 dage

15 dage

Lissabonkysten Langtidsferie

Mallorca langtidsferie
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