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Med Venstre til 

Bruxelles 
 

Fra Jylland med bus:  

1.-4. december 2021 

Fra København med fly:  

1.-3. december 2021 

 

 
 

Program 

 

Onsdag d. 1. december  

  

Fra Jylland 

Kl. 06.15 Afrejse fra Olesens Busser, Hobrovej 172, Støvring (mulighed for parkering).  

Undervejs mod grænsen mulighed for påstigning i.h.t. nærmere aftale. 

kl. 08.45 Afrejse fra Bramdrupdamhallerne (ved Kolding - mulighed for parkering) 

Kl. 10.00 Afrejse fra Statoil/Circle K, Industrivej i Padborg – herefter kaffe-/indkøbspause i  

 Harrislee før vi fortsætter mod Bruxelles via Hamborg, Bremen og Holland med  

 passende pauser undervejs. 

Ca. 21.15 Ankomst Bruxelles – indkvartering på Bedford Hotel Brussels, 2 overnatninger 

 

Fra København: 

kl. 15.20 Afrejse fra Københavns Lufthavn med SAS til Bruxelles – ankomst 16.50. 

 Fra Bruxelles Zaventem lufthavn transfer til Bedford Hotel Brussels inkl.  

 Aften fri i Bruxelles 

Alternativ udrejse fra København kl. 18.20 – kontakt Fogt Rejser for muligheder. 

 

Torsdag d. 2. december 

Kl. 09.00 Busafgang fra hotellet til Europa-Parlamentet. Møde med en eller flere af 

Venstres MEP’ere samt forevisning af Plenarsalen (parlamentssalen). 

Ca. 11.30 Afgang fra Europa-Parlamentet. Under en ”panorama”byrundtur i bus (med 

frokostpause undervejs) ser vi byens vigtigste seværdigheder og institutioner. Herefter er 

resten af dagen fri til at oplevelser på egen hånd på og nær Grand Place.  

Om aftenen evt. fælles middag i centrum – ej inkl. i pris (30-35 € pr. person). 
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Fredag d. 3. december 

Kl. 08.45 Afrejse fra hotellet til Europa Kommissionen, hvor vi får en orientering om 

Kommissionens funktion og rolle som den udfarende kraft i forholdet til de andre EU-

institutioner.  

Der bliver frokostpause på egen hånd i EU-kvarteret inden vi om eftermiddagen besøger Den 

danske EU-repræsentation, altså Danmarks ambassade til EU, som er den største af alle danske 

repræsentationer i udlandet, hvor næsten alle danske ministerier har en repræsentant udsendt 

til. En medarbejder på repræsentationen fortæller om deres arbejde som bindeled mellem de 

danske myndigheder og EU-institutionerne. 

Midt på eftermiddagen forlader vi Bruxelles og kører via Bruxelles Zaventem mod Tyskland. 

 

Til København: 

Kl. 17.30 Afrejse fra Bruxelles med SAS – hjemkomst København ca. 19.00 

 

Til Jylland: 

Fra Bruxelles Zaventem fortsætter vi et par timers kørsel gennem Holland til vort 

overnatningshotel i det vestlige Tyskland, hvor aftensmaden venter. 

 

Lørdag d. 4. december 

Efter morgenmad fortsætter vi til den gamle Hansestad, Bremen, hvor vi holder pause i byens 

centrum. Efter lidt tid på egen hånd (jo, her er der også et julemarked) slutter vi af med fælles 

frokost. 
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Herefter går turen videre nordpå via Hamborg og hjem mod Danmark med pause i Harrislee. 

Ca. 18.30 Ankomst Circle K i Padborg. Herfra videre nordpå med ankomst Støvring ca. 22.00. 

 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

Priser pr. person: Ab Jylland med bus: Ab København med fly: 

Grundpris i dobbeltværelse.: 4.345,- kr. 5.495,- kr. 

Medlemspris, medlem af Venstre: 3.945,- kr. 4.995,- kr. 

Tillæg for enkeltværelse: 1.220,- kr. 1.025,- KR. 

   

 

Grundprisen inkluderer: 

 

Ab Jylland: 

 Bustransport i 4 dage  

 2 overnatninger i Bruxelles inkl. 

morgenmad  

 1 overnatning i Tyskland inkl. 

halvpension 

 Frokost i Bruxelles 

 Frokost på hjemrejsen i Bremen 

 Fagligt program som anført 

 Dansk rejseleder 

 Alle afgifter inkl. dansk moms 

Ab København: 

 Flytransport København-

Bruxelles/retur inkl. håndbagage 

 Transport i Bruxelles  

 2 overnatninger i Bruxelles inkl. 

morgenmad  

 Frokost i Bruxelles 

 Fagligt program som anført 

 Alle obligatoriske afgifter inkl. dansk 

moms 

 

Grundprisen inkluderer ikke: Evt. entreudgifter, drikkevarer og 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. Som medlem af Venstre får du rabat på rejsen - husk at 

skrive dit medlemsnummer nederst på blanketten under ”Bemærkninger”.  

 

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 faktura på depositum, 1.000 kr. samt evt. 

sygdomsafbestillingsforsikring. Restbeløbet faktureres til betaling 61 dage før afrejsen. 

  
Bemærk: Deltagelse forudsætter at deltageren er vaccineret mod COVID-19 og at alle lokale regler vedr. 

COVID-19 følges undervejs 

 

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 skal medbringes. 

 

Hotelkvalitet: Bruxelles: Særdeles centralt beliggende ***+ hotel – primært valgt pga 

beliggenheden 500 m fra Grand Place. Alle værelser med bad/douche, radio/tv og telefon. På 

hotellet findes restaurant og bar. I Tyskland ligeledes min. 3-stjernet hotel med samme faciliteter. 

  

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.  

 

Flytransport: Afhængig af tilmeldingstidspunkt tager vi forbehold for ud- & hjemrejsetidspunkt og 

flyselskab (alt.: SN Brussels Airlines). Kuffert (max 23 kg) kan medbringes mod tillæg. 

  

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.  

  

Rejsen gennemføres i.h.t. vore almindelige betingelser der vedlægges faktura.       

 

Husk pas!  

 

 

FOGT STUDIE- & GRUPPEREJSER, VINGEVEJ 2, DK — 4760 VORDINGBORG 

TLF./PHONE +45 69141300 

E-MAIL: REJSMED@FOGTREJSER.DK — WEB: WWW.FOGTREJSER.DK 

CVR-NR.: 16212385 — REG.NR. 400 I REJSEGARANTIFONDEN 

 


