
Stenvej 15, Rinkenæs 

6300 Gråsten. 

Tlf. 74 65 08 50. 

Mail: mail@quorpsbusser.dk 

www.quorpsbusser.dk 

CVR: 37827681 

Ret til Ændringer forbeholdes. 

HUSK :  
Sygesikringsbevis og rejseforsikring. 

Frederikshavnsvej 70-72 

9300 Sæby 

Tlf. 98 46 17 00 

Mail: info@hotelviking.dk 

www.hotelviking.dk 

Stenvej 26 

6300 Gråsten 

Tlf. 71 72 69 10 

Mail: mail@klinik-m.dk 

www.klinik-m.dk 

På wellness ophold 
til Hotel Viking i Sæby. 

Teknisk Arrangør 

Quorps Busser ApS 

Rejsegarantinr.  2799 
www.quorpsbusser.dk 

Nu har I muligheden for at komme helt ned i tempo og nyde en 
luksus weekend i fred og ro - i skønne omgivelser. 

Måske sammen med et par gode veninder, naboen, mødregruppen, 
kollegaer eller som en tidlig mors dags gave til mor eller svigermor. 

eller en romantisk weekend. 



Fredag d. 01-05-2020:   

Kl. 12.30 er der afgang fra bus-parkeringen ved Gråsten Slot. 

Der vil være mulighed for opsamling - aftales ved tilmelding. 

Vores lokale massør Merete Kurth Hansen fra Klinik-M er med i bussen 
og vil undervejs give gode råd og evt. en lille behandling. Merete er ud-
dannet lægeeksamineret-sportsmassør. Hun har en stor viden om men-
nesker, sundhed og sygdom. 

 

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Hotel Viking i Sæby. 

Der vil selvfølgelig være passende pauser undervejs. 

 

Hotel Viking er handicapvenligt og med elevator. Hotellet har et stort 
Aqua Spa område med bl.a. Jacuzzi, sauna og pool,  

som kan benyttes under hele opholdet. 

Se evt. mere på www.hotelviking.dk  

Aftensmaden serveres kl. 19.00 

—————————————————————————— 

Lørdag d. 02-05-2020:  

Morgenbuffet serveres fra kl. 7.00. 

Kl. 9.00 kører halvdelen til Skagen og halvdelen bliver tilbage på hotel-
let. Her får i jeres 45 min. behandling samt evt. tilkøbte behandlinger. 

 

I Skagen vil der være mulighed for at shoppe og ny-
de en frokost på en af de mange caféer.  

Og for 30 kr. kan man køre en tur med Sandormen. 

Kl. 13.00 kører vi tilbage til hotellet. 
 

Hotel Viking ligger tæt på både natur, by og havet, så der er rig mulig-
hed for at bruge eftermiddagen på en gåtur, måske nyde en kop kaffe 
på en hyggelig cafe ellers er man velkommen til at blive på hotellet og 
slappe af med fx en tur i poolen. 

Aftensmaden serveres kl. 19.00 

 

Søndag d. 03-05-2020: 

Morgenbuffet serveres fra kl. 7.00. 

Kl. 9.00 kører den anden halvdel til Skagen. De har selvfølgelig også mulig-

hed for at køre en tur med Sandormen, shoppe og nyde frokosten. Imens 

den anden halvdel får deres 45 min. behandling. 

Kl. 13.00 kører vi fra Skagen og ca. kl. 14.00 kører vi alle fra hotellet. 

Vi forventer at være hjemme sidst på eftermiddagen - alt efter trafikken.  

Der vil selvfølgelig være passende pauser undervejs. 
 

Vi ser frem til at give Jer en hyggelig og afslappende weekend. 

—–—————————————————————————— 

 

 

 

 

 
 

Prisen er inkl.  

 Bus tur/retur, i moderne turistbus og erfaren chauffør.  

 Hyggeligt dobbeltværelse med eget bad, toilet og tv. 

 Lækker morgenbuffet lørdag og søndag. 

 2 retters middag fredag og lørdag. 

 Badekåbe, håndklæde og tøfler. 

 Fri adgang til stort spa område. 

 45 min. behandling.  

 Gode råd fra Klinik-M. 

300 kr. i enkeltværelse tillæg. 

100 kr. pr. person i tillæg ved ønske om en bestemt plads i bussen.  

(Efter først til mølle princip) 

Tilmelding senest 
30.03.2020 

Oplys da hvilken 
behandling(er)       

du ønsker. 


