
 SOLOREJSER 193

Skønt klima, fortræffelige strande og interessant 
historie betyder, at Costa del Sol er et sikkert hit, når 
det kommer til en god ferie som både indeholder ople-
velser og afslapning. Vi nyder opholdet i den hyggelige 
by Fuengirola, hvor vi bor helt ned til vandet på et godt 
hotel tæt på centrum. Vi har krydret opholdet med 
spændende udflugter og aktiviteter.

HØJDEPUNKTER
• Skønt hotel med ideel beliggenhed
• Værelser med havudsigt 
• Sociale aktiviteter
• Storbyoplevelser i Malaga
• Udflugt til Camino del Rey (Kongestien)

Costa del Sol  
– den evige klassiker

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

26. marts Aalborg 5.695
1. oktober Aalborg 5.895

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 500

INKLUDERET I PRISEN
• Fly Aalborg-Malaga t/r
• 7 nætter på hotel 
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/COSS

Nordtysklands perler med 
musik og dans 
Nordtyskland er fyldt med skønne 
byer, hvor historien bestemt ikke 
fornægter sig. Vi besøger både Kiel, 
hovedbyen i Slesvig-Holsten og 
Lübeck der emmer af historie.

HØJDEPUNKTER
• Besøg i Kiel og Lübeck
• Aften med levende musik og dans 

3 DAGE FRA KR. 2.395 PR. PERS
Afrejse 20/5, 2/10

Wernigerode, den farverige by 
i Harzen 
Wernigerode er smuk og hyggelig 
og vi udforsker byen sammen. Vi 
ser bl.a. rådhuset, de charmerende 
bindingsværkshuse og de smukke 
markedspladser, der bærer på en 
unik historie.

HØJDEPUNKTER
• Fyrsteslottet i Wernigerode 
• Aften med levende musik og dans 
• Den berømte smalsporsbane

4 DAGE FRA KR. 3.295 PR. PERS
Afrejse 28/6, 5/8

BUSREJSE • 3 DAGE BUSREJSE • 4 DAGE

  BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/NEUS   BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/WERS

INKLUDERET I PRISEN 4-stjernet bus, 2 nt. i Neumünster, 2 x morgen- og 
aftensmad, 1 x morgenkomplet, anretning med kaffe, musikaften på hotellet,
udflugter ekskl. entreer, dansk rejseleder. Bemærk: intet eneværelsestillæg.

INKLUDERET I PRISEN 4-stjernet bus, 3 nt. i Wernigerode, 3 x morgen- og 
aftensmad, 1 x morgenkomplet, musikaften på hotellet, 1 x Schierker 
Feuerstein velkomstdrink, udflugter ekskl. entreer, dansk rejseleder.  
Bemærk: intet eneværelsestillæg. 

 8 DAGE FRA 5.695

REJS SOLO  
TIL SOLEN


