Holland Utrecht
Championshow 2014

Utrecht er den fjerde største by i Holland
og her er ca. 300.000 indbyggere.
Centrum har mange bygninger fra middelalderen. I dag har Utrecht Hollands
største universitet sammen mange andre uddannelses institioner.
Det store messeområde, som er vores
mål for denne rejse, ligger i forstaden
Nieuwegen

Kørerute:
Valby
Roskilde
Ølby
Ringsted
Sorø
Slagelse
Korsør
Nyborg
Odense
Kolding
Rødekro
Padborg
Ankomst Utrecht

06,00
06,30
06,55
07,20
07,40
08,00
08,20
08,45
09,15
09,45
10,45
11.15
20.00

Torsdagen begynder tidligt i Valby og
herfra er ruten mod Storebæltsbroen,
over Fyn og gennem Jylland.
Vi er ved grænsen lidt før frokost og
holder en pause ved Fleggaard til indkøb og frokost.
Videre forbi Hamburg og mod Bremen
og den hollandske grænse. Der holdes
pause med passende mellemrum.
Først på aftenen forventer vi at ankomme ved hotellet i Utrecht, indkvartering
og aftensmad.

Fredag efter morgenmad kører bussen
til messen og nu er der tid til at se nærmere på alle de udstillede dyr. Billedet
nederst er fra messen i 2013. Bussen
kører mellem messe og hotel et par gange i løbet af eftermiddagen. Aftensmad
på hotellet.
Lørdag morgen forlader vi hotellet og
sætter kursen mod Danmark. Ruten i
dag er som første dag og midt på aftenen er de sidste deltagere i hjembyen.

REJSEFAKTA
Afrejse
Hjemk.
Pris
Tor 23.01. 25.01. 3 dg. 2175,Tillæg for eneværelse

500,-

2 overnatninger
2 x morgenmad
2 x aftensmad
Kørsel mellem hotellet og messen
Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Excl. entréer
Mercure Hotel Utrecht Nieuwegein
ligger ca. 3,6 km. fra udstillingen.
Hotellet har 81 røgfri værelser, alle
med douche/toilet, føntørrer, minibar,
TV, safeboks og gratis internet. Der
er elevator, restaurant og bar samt
swimmingpool og fitness center på
hotellet.
Husk at tegne afbestillings– og rejseforsikring.
Rejsebestemmelser, se venligst kataloget BUSREJSER 2013.
Teknisk arrangør:

KLINGENBERG
TEL. 58 52 32 00
www.klingenberg-rejser.dk

