
Selters Specialtur
4 uforglemmelige dage til

Rhinen – Rüdesheim
2012

• Besøg på Trykkeriet i Selters

• Spændende udflugter

• Sejltur på Rhinen samt besøg på Rhinborg

• Munter aften i Drosselgasse

• ½ pension på hele turen

• Ophold på hyggeligt familiedrevet hotel

• Besøg hos Krispens Lædervarer i Frankfurt

 

Specialtur for Århus City Menighed 17. - 20. maj 2012  



Vi er meget glade for, at vi igen  i 2012 kan 

præsentere vort program til Selters- Rhinen-

Rüdesheim. 

Denne tur er nok den allermest populære rejse vi  

nogensinde har arrangeret, og vi har kørt den 

utallige gange. Hvor mange gange, har vi opgivet at  

holde rede på.

Som vi plejer under vort ophold ved Rhinen, skal vi  

også i 2012 bo i Rüdesheim på det hyggelige 

familiedrevne Hotel Krone, hvor vores venlige  

dansk-talende vært Erich Frosch sammen med sin 

"tro tjener" Marcus hygger om os. 

Hotellet er kendt for sin gode forplejning.  Værelserne er uens i  

størrelse og indretning, men alle har privat bad/toilet og TV.  

Der er endvidere elevator på hotellet.

1.dag: Udrejse - Vi starter tidligt og kører ned gennem Jylland. 
Der serveres morgenkaffe og rundstykker undervejs i bussen imens 
vi kører sydpå. Vi kører over Hamburg, Hannover, Kassel, med passende pauser undervejs. 
Vi ankommer til Hotel Krone ved  20-tiden hvor vi spiser aftensmad og får anvist vores værelser.

Krispens lædervarer -  Vi kører ind til Krispens 
Lædervarer i Frankfurt. Her fremstilles forkyndertasker 
og andre læderartikler specielt med henblik på vore bibler 
og bøger. 

(http://www.krispens.de)

Besøg på Betel - Turen går til det storslåede trykkeri / 
afdelings-kontor i Selters. 

Rundvisningen varer ca. 2,5 timer, og er en fantastisk 
oplevelse.

Der vil endvidere blive vist en video om Betel og hvad 
det vil sige at bo og arbejde der.

Efter rundvisningen kan man besøge underetagen hvor der er forskellige udstillinger, ligesom der er 
mulighed for at erhverve sig fremmedsproget litteratur



Sejltur på Rhinen - Besøg på borgen Rheinstein
Vi tager med båden fra Rüdesheim og sejler via 
Assmannshausen over til den spændende rhinborg Burg 
Rheinstein - en flot sejltur på ca. 45 minutter.

Borgen blev i sin tid købt af den tidligere operasanger Her-
mann Hecher der har brugt et millionbeløb, ikke blot på 
istandsættelse, men også på vedligeholdelse af borgen. 
Det er sønnen Markus Hecher, den nuværende indehaver, 
der byder velkommen, og fortæller om borgen og dens 
historie. 
Når vi har set os om på borgen, kan vi nyde en forfrisk-
ning på Rhinterrassen, hvorfra der er en  vidunderlig 
udsigt over Rhinen.

Pris for sejltur samt entre til rhinborgen ca. kr. 120,-

Drosselgasse - Der vil under vort ophold blive arrangeret en aften på en hyggelig vinstue med levende 
musik ved den berømte stemningsfulde Drosselgasse, ikke langt fra vort hotel. Her bliver man rystet 
godt sammen, og der er gode muligheder for en lille “svingom.”

Drosselgasse er et besøg værd både om dagen og om aftenen.

Generelt om udflugterne - Al buskørsel til de nævnte udflugter er indregnet i prisen. Evt. entreer er 
ikke indregnet. Afviklingen af udflugtsprogrammet sker ikke nødvendigvis i den rækkefølge de er 
beskrevet i programmet. Vi skal understrege at det naturligvis er frivilligt om man ønsker at deltage i 
alle udflugterne.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes såfremt særlige forhold taler for det.

4. dag: Hjemturen - Efter morgenmaden er det desværre tid for hjemrejse, og vi må igen forlade vort 
hotel. 

Efter at have taget afsked med vores venlige værtsfolk, kører vi igen op gennem Tyskland med 
passende pauser undervejs. 
Der holdes pause hos Duborg for de sidste indkøb. 

Priser: Kun for Århus City

Pr. person i dobbeltværelse kr. 1995,-
Tillæg enkeltværelse kr.   285,-
Børn 4-11 år kr. 1596,-
Børn under 4 år kr.   825,-*

* Denne pris gælder for børn under 4 år som kan sove i samme seng som far eller mor eller i en lift. 
Der skal dog i så fald afregnes for maden direkte til hotellet. Små børn skal sidde fastspændt i en 
barnestol i bussen.
Depositum kr.  500,- pr. person skal indbetales ca 14 dage efter rejsens bestilling.



Restbeløb skal indbetales 40 dage før afrejsedato.

Det får I for pengene -  Kørsel i behagelig langtursbus som er til rådighed for hele programmet. 
Ophold på gode hoteller med ½ pension, d.v.s. fra aftensmad 1. dag til morgenmad sidste dag. 
Dansk/tysk moms og vejafgifter. Bidrag til rejsegarantifonden.
Frokoster samt drikkevarer til maden på hotellerne er ikke indregnet.

Kaffe, te og rundstykker - Vi medbringer  rundstykker til udturen, samt kaffe og te til hele turen.
Pris i alt pr. person kr. 30,- . Der kan endvidere købes kolde øl og vand i bussen.
Er der nogen der har lyst til at bage en kage/småkager, så giv venligst besked. Det gør altid stor lykke.

Vore busser - På vore udlandsrejser kører vi i behagelig 
4-stjernet langtursbus med luftaffjedring, god benplads, 
komfortable sæder med justerbart ryglæn og fodhvilere, 
klimaanlæg, minikøkken til kaffe/te, køleskabe, nødtoilet 
og andet moderne udstyr. 
Personer med tendens til køresyge har meget sjældent 
problemer i vore busser.

Favoritsæde: Du kan forudbestille dit helt eget 
favoritsæde som du har på hele turen. En sådan 
reservation koster kun kr. 50,- / pers.

Ring, skriv eller mail hvis I har spørgsmål eller ønsker at bestille plads.

De kærligste hilsener

Ellen og Bjarne Madsen
Rejsegruppen.
Syrenvej 8, Saxild
8300 Odder

Tlf. 86 55 91 80
e-mail: em@rejsegruppen.dk

Rejsegruppen er tilsluttet rejsegarantifonden. En ekstra tryghed for dig.


