SKOLEREJSER
over 30 års erfaring med studieture

Busser
Alle vores busser er udstyret med moderne faciliteter, som gør rejsen komfortabelt,
og uddannede chauﬀører tager sig godt af passagerne og sikrer dem en god rejse.
Vi tilbyder busser med plads fra 20 til 78 personer.

PARIS

Kontakt
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud samt en snak om mulighederne for lige netop jeres skolerejse. Vi ser frem til at høre fra jer.

BERLIN
PRAG

Skave Turistfart A/S
Viborgvej 248, Skave
7500 Holstebro
Tlf. 97 46 80 55
info@skave-turistfart.dk

DIN DESTINATION

Priseksempel: 4 dages bus med overnatning.
Spar på budgettet og kør om natten. Overnat tre dage i Berlin og få ﬁre hele dage

Skolerejser

til oplevelser.

Skave Turistfart A/S er en solid vestjysk virksomhed med mange års erfaring i at ar-

Program

rangere skolerejser. De sidste par år er skolerejserne blandt andet gået til London,

Mandag

Kl. 23.00 Afgang fra Holstebro (Søndag aften)
Kl. 09.00 Ankomst Berlin

Paris, Prag, Berlin, Wien, Budapest, Kroatien, Sverige og Norge.

En hel dag til oplevelser venter jer. (Bussen er ikke til rådighed

Vi skræddersyer rejsen efter jeres ønsker, behov og budget. Vi har samarbejdspartnere over hele Europa, og kan derfor udarbejde et komplet program, som garantere, at det faglige indhold er i top. Det kan være virksomhedsbesøg, lokalguider,

efter ankomst til Berlin)
Tirsdag +
Onsdag

Kl. 9-17.00 Bussen er til jeres rådighed i to hele dage. Oplev fx. Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie, Berlinmuren, Alexanderplatz

attraktioner kun fantasien sætter grænsen.

og shopping på Ku damm.

Er I blot interesseret i bustransport med vores erfarene chauﬀører hjælper vi natur-

Besøg evt. Tempelhof lufthavn, Olympia Stadion eller virksom-

ligvis også meget gerne med dette.

heds- og skolebesøg. Vi hjælper gerne med booking.

Tyskland

Torsdag

Kl. 12.00 Afgang Berlin

Mange af de nordtyske byer er oplagt til en skolerejse. For eksempel Hamborg,

Kl. 21.00 Hjemkomst Holstebro.

Bremen, Lüneburg og Rostock, men også Hannover og Berlin kan nås på en
dagskørsel.

Berlin - en af Europas førende metropoler
Tag med Skave Turistfart A/S på skolerejse til byen med de mange ansigter,
den spændende historie fra øst til vest, kulturen og meget mere. Få byer har så
meget at byde på som Berlin, det er nok også derfor at byen er af de mest besøgte turistmål i Europa, med en stigende interesse fra især danske skoler.

Kl. 9-12.00 Dagen er på egen hånd til endnu ﬂere oplevelser.

Berlin
78 personers bus

v/78 personer
Kr. 39.000

Indkvartering elever i ﬂeresengsværelser (Stuttgarter Eck)
3 nætter inkl. morgenmad
Pr. person

Kr. 500,00
Kr. 630,00
Kr. 1.130,00

Overstående er blot et eksempel på et program og en pris. Vi sidder klar til at tage
en dialog om netop jeres skolerejse.
*Priser gældene i 2020

