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Med Anni Mathiesen & Kirsten Bruun til
Sydslesvig, 23.-26. maj 2019

Det dansk-tyske samarbejde omkring mindretallenes retsstilling syd og nord for grænsen har i
særdeleshed siden Murens fald stået som et forbilledligt eksempel på, under hvilke betingelser
nationale mindretal kan trives, bevare deres sprog og kultur samt blive hørt, når problemer
presser sig på.
På denne rejse deltager Anni Mathiesen, som er formand for Folketingets Sydslesvigudvalg. Vi
besøger Danmarks generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen og de vil sammen give en
orientering om relationerne mellem Danmark og det danske mindretal syd for grænsen.
Rejsen foregår i forbindelse med De danske Årsmøder i Sydslesvig. Programmet vil blive
tilrettelagt således, at vi deltager i de – set med ”Venstre-øjne” - mest interessante
arrangementer.
Så vil du gerne have fingeren på pulsen og i godt selskab opleve Sydslesvig anno 2019 – så har
du chancen her.
Busrejse med opsamling ned gennem Jylland – rabat for deltagere bosat øst for Storebælt.
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Rejseplan:
Torsdag d. 23. maj
Kl. 07.00
Afrejse fra Olesens Busser, Hobrovej 172, Støvring (mulighed for parkering) –
undervejs mod grænsen mulighed for påstigning langs E45 efter aftale.
Kl. 10.00
Afrejse fra Bramdrupdam-Hallerne (Kolding) – mulighed for parkeing.
Ca. 12.00
Ankomst til Det danske Generalkonsulat i Flensborg
Fredag d. 24. & lørdag d. 25. maj
Under opholdet bor vi i nærheden af Slesvig by. Herfra kører vi ud og besøger historiske steder
som Hedeby, Gottorp Slot og Frederiksstad ligesom der bliver tid til at deltage i de vigtigste
årsmødearrangementer. Såfremt det er muligt også møde med repræsentant for det danske
mindretal for en orientering om de aktuelle forhold for dansksindede i Sydslesvig.
Søndag d. 26. maj
Eftermiddagsbesøg i Christiansfeld og på Skamlingsbanken, sydøst for Kolding
Ca. 17.00
Ankomst Bramdrupdam-Hallerne
Ca. 20.00
Hjemkomst Støvring
Ret til ændringer forbeholdes
Priser:
Grundpris i dobbeltværelse:
Tillæg for enkeltværelse:
Storebæltsrabat:

3.645,- kr. (Medlemspris: 3.295,- kr.)
600,- kr.
250,- kr. pr. person bosat øst for Storebælt.

Grundprisen inkluderer:
 Bustransport i 4 dage med 1 chauffør
 3 overnatninger i dobbeltværelse inkl. morgenmad
 3 måltider (1 sandwichfrokost & 2 x aftensmad)
 Dansk rejseleder
 Alle obligatoriske afgifter inkl. dansk moms
Prisen inkluderer ikke: Entréudgifter (forvent 20 € pr. person) drikkevarer o.lign.
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Praktiske oplysninger
Tilmelding/betaling:
Til Fogt Studie- & Grupperejser – nemmest på www.fogtrejser.dk/tilmeldingsblanket Find den
ønskede rejse og udfyld blanketten. Hvis du er medlem af Venstre, så husk at skrive dit
medlemsnummer nederst på blanketten under ”Bemærkninger”. Så deltager du til medlemspris.
Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os telefonisk på tlf. 6914 1300 eller på mail til
rejsmed@fogtrejser.dk.
Efter modtagelse af din tilmelding fremsender vi fakturaer på depositum, 1.000 kr. pr. person til
betaling ved modtagelsen samt faktura på restbeløb til betaling 61 dage før afrejsen.
Rejseforsikring: Det gule sundhedskort dækker kun i Danmark. Rejseforsikring, der dækker
sygdom og hjemtransport skal derfor tegnes inden afrejsen. Kontakt dit forsikringsselskab eller
spørg Fogt Rejser. Det blå EU-sygesikringskort bør medbringes.
Hotelkvalitet: 3-stjernet hotel. Alle værelser med bad/douche, radio/tv og telefon. På hotellet
findes morgenmadsrestaurant.
Indkvartering: Ønsker man som enerejsende at dele værelse med en anden, er dette muligt
såfremt en anden enerejsende af samme køn har samme ønske. Ellers opkræves tillæg for
enkeltværelse – også såfremt den ene af personerne melder fra pga. sygdom eller lign.
Buskvalitet: Vi kører i røgfri 4-stjernet langtursbus med luftaffjedring, hvilestole med klapborde og
fodstøtter, toilet, køkken og køleskab, wi-fi, radio/CD-afspiller m. mikrofon og video.
Rejsen gennemføres i.h.t. vore almindelige betingelser der vedlægges faktura.
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