STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS - OGSÅ DEM PÅ NÆSTE SIDE...

REJSER MED JK BUSSEN
Bus og færge �l Tyskland på shoppeudﬂugt
Vi kører 2 mandage i hver md. - Pris 109 kr. pr. person
Vi samler op på strækningen Rudkøbing - Svendborg
- Ringe - Hillerslev - Faaborg

REJSER:

10. - 12. december 2021
Julecruise med DFDS til Oslo
Pris fra

2298,- per person

Inklusiv: Bus tur/retur, 2 nætter i kabine ombord,
2 x morgenbuffet, 2 x julebuffet og ombord
spilles der op til dans.

2 �mer
opho s
Flensborld i
1½ �m g og
Fleggaare i
d

10. - 12. maj 2022
Minicruise Kiel
- Oslo med Color Line
Pris fra

2799,- per person

Jul i Den Gamle By
Inklusiv: Bus tur/retur, 2 nætter i kabine,
2 x morgenbuffet, 2 x aftenbuffet.
Oplev de store cruisefærger
med vildt god stemning ombord.

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre

Endagstur
med
30. - 31. maj 2022
Todagstur
til Samsø
Den gamle
by i

Pris fra

bus til
Århus

1695,- per person

2 dags tur til Samsø
En dag hvor vi kører lidt rundt på den sydlige del og der
er tid til shoppe og en dag hvor guide viser os rundt.
Pris fra 1.675 kr per person
Tillæg hvis man rejser alene
Hotel og udvalgte måltider er med i prisen.

7. - 14. juni 2022
8 dage til Lapland
via Vildmarksvejen

Hvordan holdt
bedsteforældre
i 1800 tallet? Få en
Overnatning
på hotel er medjul
i prisen
Der er mad med
ikke Gamle
en frokostBy
i Vilhelmina
fornemmel-se
afi prisen,
dettedog
i Den
hvor der er 75 huse
i Stockholm, der kan man gå på egen hånd.
somogeraftensmad
opbygget
som en gammel købstad. Byen er
opbygget
huse der er hentetper
flere
forskellige steder i
Prisaffra
person
landet. Der er Tillæg
pyntet
jul og
der er mulighed for at
hvisop
mantilrejser
alene.
smage på julen godter som man lavede dem i gamle dag.
Se også de smukt pyntede vinduer med julenisser og gran.

10.650,-

Skalgamle
I brugeby
eninkl.
bus, bus tur/retur, kun:
4 timer i Den
beregn din pris med
299,det samme her:
per person.
https://jkshipping.dk/prisberegner/

Vi kører den 5 december 2019. Tilmelding senest 20.
november201

9

Spørgsmål og bes�lling på mail:
info@jkbussen.dk
eller
telefon: 31 78 00 46
Spørgsmål
og bestilling
på mail:
Se info@jkbussen.dk
alle vores udﬂugter
på www.jkbussen.dk
eller
Turene
telefon: 31 78
00laves
46 i
samarbejde med

