
BUSREJSE - 2 DAGE

Afrejse  Hjemkomst Pris 
Fredag 25.01.19 Lørdag 26.01.19 999,-
Lørdag 26.01.19 Søndag 27.01.19 999,-

Efter de første 200 tilmeldinger  1.199,-

Evt. tillæg
Enkeltværelse    300,-

PanterPrisen inkluderer 
• Fest med musik og dans 
• ”Alpenspektakel” - fra Østrig med deres show
• Kæmpe middagsbuffet
• Vin, øl og vand ad libitum under spisningen 
• Overnatning Hotel Tryp by Wyndham Bad Bramstedt 4*   
• 1 x morgenbuffet 
• Kørsel i 4-stjernet turistbus
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Tryp by Wyndham 4* i Bad Bramstedt ligger 40 km nord for 
Hamburg i skønne grønne omgivelser og er et godt 4-stjernet 
hotel. Hotellet råder over restaurant, hyggelig bar, og byder 
på gode fritids- og wellness-services: Kegle- og bowlingbaner, 
billardbord, svømmehal, whirlpool og fitness-center. Samtlige 
værelser har bad/toilet, føntørrer, TV og telefon. 
www.trypbadbramstedt.com/dk

Opsamlingstider og steder
Oplyses på www.PanterRejser.dk 

DAGSPROGRAM

1. dag: Afrejse og PanterFesten
Opsamling på Sjælland og via Fyn og Jylland 
til Tyskland, med ophold undervejs. Midt på 
eftermiddagen ankommer vi til hotellet i Bad 
Bramstedt. Efter indkvartering, vil der være tid på egen 
hånd, kan evt. bruges i hotellets wellness afd. Om 
aftenen venter PanterFesten.

2. dag: Hjemrejse
Efter god tid til morgenbuffet, pakker vi bussen og kører 
mod Danmark. Der vil være indkøbspause ved grænsen, 
og herefter fortsætter vi til vores hjembyer.

MUSIK OG FEST
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Information og salg: PanterRejser.dk eller tel. 7585 7333

PanterFesten finder sted hvert år i slutningen af januar. På sådan en festaften skal der 
ikke mangle noget på tallerknerne eller i glassene, så deltagerne bliver budt på kæmpe 
aftenbuffet - med vin, øl og vand ad libitum under spisningen. Et andet af aftenens 
højdepunkter bliver mødet med de festlige og utrættelige østrigske spillemænd, 
Alpenspektakel - der er kendt langt ud over de hvidklædte Alpetinder for deres lystige 
musik og underholdende sceneoptræden. Efter spisningen og underholdningen spiller 
Alpenspektakel for alvor op til dans!

Vi glæder os til at mødes med vores mange rejseglade kunder, og alle er hermed 
inviteret til årets store festaften - efter først til mølle princippet!

• I 2019 er det 8. år vi inviterer til PanterFesten
• Alle bor på Tryp by Wyndham hotellet, hvor festen afholdes

PanterFesten 2019
Fredag-lørdag 25. - 26. januar og lørdag-søndag 26. - 27. januar

ALLETIDERS 
FESTPRIS 999,-

Til de 200
første


