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Solorejser er for dig, der har lyst til at opleve spændende kulturer, naturskønne landskaber og interessante seværdigheder 
med andre, som også rejser solo. Rejserne indeholder alt, hvad vi plejer at inkludere;spændende udflugter, gode mad
oplevelser og hyggeligt samvær.

Uanset hvor rejsen går hen, tager vi hånd om alt det praktiske, så du kan koncentrere dig om at nyde turen og lære de andre 
i gruppen at kende. 

Kort sagt: Kom med på en rejse i godt selskab, der ikke går i glemmebogen.

Der er så smukt på Ærø! 
Ærø er frodig, grøn og en ø med 
stolte traditioner. Vi bor centralt i 
Marstal og skal bla. udforske den 
spændende søfartshistorie, smage 
de Ærøske pandekager og rundt 
på øens charmerende steder, hvor 
udsigten er forblændede.

HØJDEPUNKTER
• Marstal Søfartsmuseum
• Aften med levende musik og dans 
• Bryggeribesøg

3 DAGE FRA KR. 2.695 PR. PERS
Afrejse 27/3, 23/10

Festlig weekend i godt selskab 
På denne rejse, skal vi besøge den 
tidligere danskerby, Slesvig. Her ser 
vi nogle af byens historiske bygning
er. Vi besøger flere af mindesmær
kerne for de slesvigske krige og det 
smukke Glücksborgske Slot. 

HØJDEPUNKTER
• Rundvisning på Glücksborg Slot
• Aften med levende musik og dans 

3 DAGE FRA KR. 2.295 PR. PERS
Afrejse 27/3, 23/10

BUSREJSE • 3 DAGE BUSREJSE • 3 DAGE

  BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/AEROS   BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/SLES

INKLUDERET I PRISEN 4stjernet bus, 2 nt. på Ærø, 2 x morgen og aftens
mad, 1 x morgenkomplet, 1 x anretning med kaffe, 1 x frokost, ølsmagning 
på Rise Bryggeri, 1 x kaffe med ærøpandekager, musikaften på hotellet, 
udflugter ekskl. entreer, dansk rejseleder. Bemærk: intet eneværelsestillæg. 

INKLUDERET I PRISEN 4stjernet bus, 2 nt. i Slesvig, 2 x morgen og aftens
mad, 1 x morgenkomplet, anretning med kaffe, musik og danseaften, entré 
og rundvisning på Glücksborg Slot, udflugter ekskl. entréer, dansk rejseleder. 
Bemærk: intet eneværelsestillæg. 

Solorejser – rejs alene i godt selskab


