Rejser med Danmarks internationale parti i 2023
Fogt Studie- & Grupperejser tilbyder i samarbejde med Venstre i 2023 en række højaktuelle rejser
med både historiske og kulturelle undertoner – ikke bare i Europa men også lidt længere væk.
Venstre har altid været positive overfor det europæiske samarbejde, der lige nu skal stå sin prøve
både sikkerhedspolitisk og økonomisk. Derfor er EU-rejser til Bruxelles og Strasbourg stadig aktuelle
– og interessante.
Nedennævnte rejser er i støbeskeen for 2023. Gå ind på Venstres hjemmeside under Partiet/Rejser
elle gå direkte ind på fogtrejser.dk. Hjemmesiden bliver løbende opdateret.

16.-21. april 2023: Ungarn-Slovakiet-Tjekkiet med Henrik Bach Mortensen
Demokrati eller sikkerhed. Hvad vejer tungest? Hvor er deres fremtid i den europæiske familie?
Med fly til Budapest – herfra til Bratislava og Prag med bus og retur med fly.

14.-20 maj 2023: EU-rejse til Alsace med Jens Frode Fogt
Busrejse med udrejse fra Sjælland via Fyn & Jylland mod Alsace. Overnatning på ud- & hjemrejsen.
Besøg i Europa-Parlamentet, historiske besøg i Alsace samt prøvesmagning af landbrugsprodukter!

15.-18. juni 2023: Folkemøde 2023 på Bornholm med Kirsten Bruun
Tag med til årets største folkelige sammenkomst, hvor ikke blot de politiske partier men et bredt
spektrum af folkelige organisationer, meningsdannere og institutioner diskuterer på livet løs.

21.-25. juni 2023: Skotland – uafhængigt EU-medlem eller? Med Henrik Bach Mortensen
Hvor er Skotland på vej hen efter Brexit, COVID-19, krig i Ukraine og 4 britiske premierministre
siden Brexit-afstemningen? En kort rundrejse, der inkluderer det vigtigste af Skotland inkl. whisky!

3.-7. september 2023: Mosel og Bruxelles med Anton Yding
En kombination af natur og politik med tid både til nydelse og aktuel politik. Busrejse med udrejse
fra Sjælland via Rødby.

2.-5. oktober 2023: Stockholm og Helsingfors med Henrik Bach Mortensen
Mød svenske og finske politikere og militærfolk og høre, hvad de kan bidrage med i NATOsamarbejdet. Skal vi være misundelige? Busrejse med udrejse fra Jylland via Sjælland.

15.-18. oktober 2023: To generationer rejser ud til…… Berlin
Rejse for bedsteforældre med halvstore børn (og naturligvis alle andre, der har lyst) til en af
Europas mest interessante storbyer. Program sammen og hver for sig. Bus ab Jylland via Sjælland.

31. oktober – 10. november 2023: Taiwan – en asiatisk tiger med Henrik Bach Mortensen
Mange har været i Kina – de færreste kender til det demokratiske Taiwan, som i 2024 kan fejre 75
år som uafhængig nation. Et velstående land med stærke økonomiske forbindelser – også til Kina!

REJS I GODT SELSKAB – REJS MED VENSTRE!

