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Ninka og Vikke

”

REJSEKLUBBEN er at 

foretage investering i tiden i 

vores liv & verden. 

Eventyrturene - både på 

Sostrup i Danmark og ude i 

verden - kan opleves som 

fantasifulde, forunderlige 

fortællinger om vores 

mærkelige, naturlige og endda 

overnaturlige liv. Det er positive 

oplevelser, der i første omgang 

kan virke uvirkelige eller er 

spændende, usædvanlige eller 

ligefrem føles som farefulde 

oplevelser. .



Hvorfor besøge Finland. 

Spørger du?

”Vores liv er de 

smukkeste Eventyr, 

rige og lyksalige. 

Livet er det 

allerdejligste 

Eventyr” 

H.C. Andersen

Pris: 7150,/person

• Finland er så meget mere end Nokia, 
saunaer og Mummitrolde. Vild og smuk 
natur, gæstfrie mennesker og unikke 
madoplevelser er bare noget af det, du 
kan opleve i Finland.

• ....tusindvis af søer er omgivet af flotte, 
skovdækkede bakker og dale. Her er der 
uberørt og eksotisk natur.

• Arkitekturen i Finland har en dyb 
forankring i naturen. Den finske arkitekt 
Alvar Aalto har med enkle linjer, former, 
funktion og brug af naturmaterialer skabt 
imponerende og flotte bygningsværker 
som næsten tager pusten fra en.

• Nyd herlige delikatesser fra finsk natur 
som kantarelsuppe, lækker blåbærtærte 
eller velsmagende laks. For dig som søger 
en unik madoplevelse, autentisk finsk 
mad, dejlige smage og vilde urter, er 
Finland absolut et must.

• Finsk sauna er en vigtig del af den finske 
kultur, og den benyttes både til 
afslapning og sundhed, men den er også 
et mødested for forretninger og

festlige sammenkomster.

• MED I PRISEN. 

• FLYBILLET BILLUND- HELSINKI-
BILLUND

• 4 x OVERNATNING 

• 4 x MORGENBUFFET 

• 1 x  FROKOST (Resten betaler du selv) 

• 3 x AFTENBUFFET, SVARTÅ SLOT. 
(Sidste aften i H:fors bet du selv)

• SAUNA OG ORANGERI

• MEDITATION

• PS. Transport til og fra Billund lufthavn 
sørger du selv for. Du betaler for 
frokost, drikkevare til frokost samt 
aftensmad. 


