
Pris Kr. 4.995.- pr person i delt dobbeltværelse.  

Medlemmer af Europabevægelsen   kr. 4.695.- 
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.100.- 

Prisen inkluderer: 
• Bustransport alle afgifter og vejskatter. 
• Hotelophold i delt dobbeltværelse 4 nætter på 3* hotel. 
• 5 gange morgenmad (første dag i bussen). 
• 2 gange middag som beskrevet 
Prisen inkluderer ikke: 
• Rejseforsikring - kontakt dit forsikringsselskab. Det er billigst at 

tegne rejse- og afbestillingsforsikring som tilknytning til din indbo 
forsikring. 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 

Region Vestjylland 
c/o Steffen Nørregaard 
Frisholtvej 53, 8850 Bjerringbro 
Telefon: 86684300 / 20777688 
eubev@stilnor.dk  

Depositum kr. 1000.- pr person indsendes samtidig med 
tilmeldingen på konto i Sparekassen Kronjylland: 9381-0012908210. 
Bindende tilmelding med angivelse af fuldt navn fødselsdag, adresse  og 
pasnummer sendes samtidig. 
Restbeløbet betales  senest 5. november på samme konto. 
Tilmelding  pr post til nedenstående adresse 
Tilmelding pr e-mail til eubev@stilnor.dk 
Tilmelding skal indeholde fulde navn, adresse, fødselsdato og pasnummer 
Vi beder også om oplysning om jeres mobiltelefonnummer. 
Husk at medbringe gyldigt pas på turen. 
Alle personlige oplysninger behandles naturligvis strengt fortroligt og 
gemmes på låst intranet. Oplysningerne bliver slettet efter turens 
gennemførelse. Men vi skal oplyse personlige detaljer i forbindelse med 
besøget i parlamentet  
 

Søndag d. 4. december - torsdag d. 8. december 2022 

Vi besøger først den historiske by Aachen som er kejser Karl den Stores 
hjemby. Vi tager en byrundtur i den gamle by og besøger også Domkirken, 
hvor Karl den Store er begravet.  
Derefter tager vi til Bruxelles 
Vi går rundt i Bruxelles centrum, på den berømte Grand Place og vi ser 
figuren Manneken Pis. Vi besøger også Europa-Parlamentet og møder bl. a. 
Morten Løkkegaard (MEP) som er næstformand i den liberale gruppe 
”Renew Europe”. Vi besøger også det dynamiske museum, Parlamentariet, 
som fortæller om Europas nyere historie og EU's tilblivelse. 
På 2. dagen i Bruxelles besøger vi det legendariske julemarked i centrum af 
byen omkring Grand Place. 
 Næste dag går det hjemad. 
 Vi laver et stop ved en af grænsebutikkerne på hjemvejen. 
 
Turen arrangeres i samarbejde med Jyske Seniorrejser og Gråsten Avis 

Bustur til Aachen 
og Bruxelles 

mailto:eubev@stilnor.dk
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Søndag d. 4. december: 
Vi står på bussen i Kjellerup kl. 7:00 ved  Eksercerpladsen i  i 
Viborg. 
Der er rigeligt med parkeringsmuligheder og ubegrænset 
parkering. 
Vi sætter kurs mod Aachen med passende ophold under vejs. Vi 
stopper et par steder på vejen for opsamling af  deltagere fra 
Fyn og reg. Syd. Vi serverer rundstykker og kaffe i bussen om 
formiddagen.  Der vil være stop under vejs, hvor man på 
rastepladserne kan købe sig diverse forsyninger. Vi sælger også 
kolde drikke i bussen til favorable priser. 
Det bliver en lang dag, men vi laver under vejs små 
konkurrencer  om EU og Europa. Der er små europæiske 
præmier. 
Først på aftenen ankommer vi til hotellet i Aachen, hvor 
hotellet er klar med aftensmad (en hovedret og en dessert) 
 
 

Mandag d. 5. december: 
Rundtur i Aachen Altstadt til de væsentlige seværdigheder.  
Frokost for egen regning. Vi fortæller om Byens historie og om 
Karl den Store, hvis rige svarede omtrent til  EF ved starten i 
1957. 
Om eftermiddagen besøger vi den berømte Domkirke, hvor Karl 
den Store er begravet.  
Vi fortæller lidt om Karl Den store og hans samling af Europa og 
om Karlsprisen som er opkaldt efter ham. 
 
 

 Tirsdag d. 6. december: 
Vi tjekker ud fra hotellet i Aachen om morgenen og kører mod 
Bruxelles Vi ankommer kl. 10 i Europa-Parlamentet. Efter 
security check m. m. får en rundvisning og derefter en briefing 
af Morten Løkkegaard om de aktuelle politiske udfordringer i 
EU. Vi kommer rundt omkring med aktuelle spørgsmål, og 
betydningen for EU og Danmark. 
0m eftermiddagen rundtur i Centrum omkring Grand Place. 
Frokost og middag for egen regning. 

Program 

Arrangør: Den danske  Europabevægelse Region Vestjylland i samarbejde med 
Jyske seniorrejser og Gråsten Avis. 

Rejseleder:  Regionsformand Steffen Nørregaard 

Turen udbydes til  Europabevægelsens medlemmer og andre interesserede. Der 
kan rekvireres ekstra eksemplarer af dette prospekt ved henvendelse til  
Europabevægelsen Region Vestjylland. Der er begrænset mulighed for 
enkeltværelse, så her gælder det hurtig tilmelding. Enlige, der tilmelder sig 
turen, skal regne med at bo i enkeltværelse eller finde en ven(inde) at bo 
sammen med. 

Vi tildeler faste pladser i bussen  efter først til mølle princippet. Ægtefæller får 
selvfølgelig plads ved siden af hinanden. Ønsker flere venner og bekendte at 
sidde i nærheden af hinanden, finder vi ud af det, men så skal man booke turen 
samtidig. 

 Onsdag d. 7. december: 
Vi kører til Europa-Parlamentets  oplevelsescenter 
”Parlamentariet” . Vi går rundt  i dette meget spændende 
center hvor man kan studere Europæisk historie og 
hvordan EU egentlig fungerer. Det er et moderne 
interaktivt museum 
Frokost og middag for egen regning. 
Om eftermiddagen kører vi til Waterloo og ser stedet, hvor 
Napoleon blev endelig nedkæmpet og fanget. Han blev 
sendt i fangenskab til øen, Skt. Helena midt i det sydlige 
Atlanterhav, så man var sikker på at han ikke kunne vende 
tilbage til Europa. 
 
 

  Torsdag d. 8. december: 
Så går det hjemad. Vi tager et par stop undervejs. Der vil 
være lidt konkurrencer og overraskelser under vejs.. 
Vi holder ved en af grænseforretningerne, så der bliver 
mulighed for at shoppe. Hjemme i Viborg henad aftenen. 

Buskørsel med Sørens rejser i 4 stjernet 
røgfri bus med wi-fi, toilet og airconditi-
on. Der er ekstra benplads. 
Landevejens Jumbojet med 
professionel chauffør.  


