
- rejser med glæde

®



Vores egne medarbejdere har 
besøgt og kvalitetstestet hvert 
eneste af vores hoteller. Derfor 
kan du vide dig sikker på, at det, 
du kan læse om vores rejser på 
hjemmesiden, også afspejler
opholdets indhold.

Vi prioriterer også samarbejdet 
med kvalitetshoteller højt, og der-
for er høj indkvarteringsstandard 
og et højt serviceniveau en 
selvfølge.

Vi har hundredvis af rejser til 
10 forskellige lande med forskel-
lige temaer; aktiv ferie, kulturferie, 
golfferie, storbyferie, slotsferie, 
wellnessophold og meget, meget 
mere. Så vi er sikre på, at vi også 
har noget, der falder i jeres 
læseres smag.

Vores rejser er for den pris- og 
kvalitetsbevidste læser, og vi er 
stolte af, at 96,5 % af vores kunder 
har haft en god ferie og ønsker at 
rejse med os igen.

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres 
feriedage i vores hænder



Dine fordele ved et samarbejde 
med Happydays
Vi serverer alting for jer på et sølv-
fad. En læserrejse præsenteres 
med jer som afsender til en 
fordelspris for jeres læsere, som 
ikke ville kunne fi nde rejserne 
billigere på vores hjemmeside. 

Med jer som afsender står vi 
stærkt i baggrunden som teknisk 
arrangør med eget in-house 
reklamebureau, der leverer tryk-
klart layout, og egen service-
afdeling, der håndterer spørgs-
mål, booking, fakturering og 
eventuelle reklamationer.

Alt, I behøver at gøre, er at sende 
logo og format – så tilpasser vi 
siderne efter jeres layout, og I får 
provision af solgte rejser på de 
annoncer, der profi lerer jer uden 
nogen omkostninger.



Det siger vores samarbejdspartnere

”Ugeavisen Køge Onsdag har gennem en lang række 
år samarbejdet med Happydays.
 
Det er et godt og givtigt samarbejde. Fordelen for os 
som avis er bl.a., at vi kan tilbyde vores læsere nye 

oplevelser hver uge. Og så har vi som 
avis intet administrativt arbejde – det 
klares alt sammen mellem læser og 
Happydays.”

Jan Gløët 
Bladchef for Ugeavisen Køge Onsdag

”Hos Mediegruppen har vi i flere år samarbejdet med 
Happydays, der har leveret gode rejseoplevelser til 
fordelspriser til vore mange læsere i Danmarks største 
sundhedsmagasin HELSE. Hundredevis af vores læsere 
har benyttet sig af de gode rejsetilbud i både ind- og 
udland, og vi har kun gode erfaringer med 
Happydays både, hvad angår arrangementernes 
gennemførelse, kundetilfredshed og markedsføring, 
hvor Happydays sørger for alt det praktiske. 

Vi har med Happydays som samarbejdspartner 
mulighed for at tilbyde læsere af HELSE en anderledes 

oplevelse, hvor de er i gode hænder 
lige fra det øjeblik, de bestiller rejsen – 
om det er pr. telefon eller online 
på Happydays’ hjemmeside.”
 
Peter Larsen
Partner, adm. direktør Mediegruppen

 



Til dig, der har lyst til at arbejde sammen 
med Happydays
Vi sælger vores produkter gen-
nem læserrejser i trykte medier. 
Vi har cirka 175 aktive samar-
bejdspartnere i Danmark og 
Sverige, og vores marketing-
afdeling producerer i gennemsnit 
58 annoncer om ugen. 

Vi lægger vægt på at fi nde de 
rejser, der passer til netop jeres 
læserprofi l. Vi præsenterer rejs-
erne redaktionelt for målgruppen 
og får jer til fremstå som afsender. 

For os at se bygger samarbejde 
og salg af rejser på tillid – og 
læserrejser handler netop om 
at bygge bro mellem medie 
og læser.

På det 4-stjernede hotel på toppen af Danmark har I mulighed 
for at finde ind til det ægte Skagen med den ro, originalitet og 
stemning, som skagensmalerne faldt for. Skagen er perfekt til 
en slentretur i historien mellem de hvidmalede stakitter og små 
dukkehuse bag hovedgaden. Og man kan stadig møde Krøyer, 
Drachmann og ægteparret Ancher - deres ånd lever på Skagens 
Museum og i Anchers og Drachmanns huse med det originale 
interiør, som giver et stemningsfuldt indblik i kunstnerkoloni-
ens hverdag for over 100 år siden. Det flotte Color Hotel Ska-
gen er en særdeles stemningsfuld base, der putter sig i læ bag 

fyrreplantagerne midt mellem Skagen havn og Gl. Skagen. Her 
bor man i lyset mellem Kattegat og Vesterhavet med Den Til-
sandede Kirke som nærmeste nabo og masser af aktivitetsmu-
ligheder. Et netværk af stier fører til havet, til cafeerne i bymid-
ten og hele vejen ud til Skagens Gren - og på opholdets anden 
aften kan I runde dagens oplevelser af med en god middag på 
hotellets Restaurant Holger Drachmann.
Ankomst: Valgfri frem til 20.12.2013. 

SKØNNE DAGE I SKAGEN3 dages ferie på 4-stjernet hotel
Color Hotel Skagen HHHH •	 2	overnatninger•	 2	x	morgenbuffet•	 1	x	3-retters	middag

Pris	pr.	person		i	dobbeltværelse

1.099,-
Pris	uden	rejsekode	1.249,-	

Color	Hotel	Skagen

Børnerabat (v. to betalende voksne)Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.Max. 2 børn 6-14 år ½ pris i forældres værelse.

BERLIN BAG FACADEN3 dages ferie på 4-stjernet hotel i Friedrichshain, Tyskland

•	 2	overnatninger•	 2	x	morgenbuffet

Upstalsboom Hotel FriedrichshainHHHH
Centrumkvarteret Friedrichshain er et indblik bag facaden og i den originalitet og farverig-dom, som Berlin gemmer på i et ungt, lokalt miljø fyldt med anderledes muligheder end dem, de officielle turistguider koncentrerer sig om. Og Hotel Friedrichshain er med sin stil og elegance lidt af en kontrast til omgivelserne placeret i kvarteret ved U-bahnstationen Ost-bahnhof. Her har man let adgang til alle de kendte seværdigheder med toget, som på få minutter sætter dig af på for eksempel Pots-damer Platz eller Kurfürstendamm.

Pris	pr.	person		i	dobbeltværelse

899,-
Pris	uden	rejsekode	1.049,-	

3 overnatninger fra 1.199,-4 overnatninger 1.549,-

3 overnatninger 1.449,-

LUKSUS FOR ALLE PENGENE4 dages ferie på 4-stjernet slotshotel i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

•	 3	overnatninger•	 3	x	morgenbuffet•	 1	x	3-retters	middag•	 1	x	skulder-/nakkemassage•	 Udlån	af	badekåbe•	 Rabat	på	greenfee•	 Kurafgift

Landhotel Schloss Teschow HHHHMindst en gang i livet bør man unde sig et vaskeægte luksusophold på et 4-stjernet slots-hotel: På det eksklusive golf- og wellnesshotel Landhotel Schloss Teschow venter en ferieop-levelse med lige det luksus og lige den service og fred og ro, der kan give livet en vitaminind-sprøjtning. Her ligger badekåber parat ved ankomst – og så er det ellers bare med at gå ombord i luksusfaciliteterne: Slottet ligger i de mest pragtfulde omgivelser i en stor park med eget golfanlæg ned til bredden af den store Teterower See - og her kan I benytte jer af rabat-ten til både 9 hullers banen og slottets 18 hul-lers mesterskabsbane.

Pris	pr.	person		i	dobbeltværelse

1.599,-
Pris	uden	rejsekode	1.749,-

Børnerabat (v. to betalende voksne)Max. 1 barn 0-13 år gratis i forældres værelse.

Børnerabat (v. to betalende voksne)Max. 1 barn 6-11 år ½ pris i forældres værelse.Max. 1 barn 12-15 år 20 % rabat i forældres værelse.

Ankomst: Valgfri i perioden 1.11.-27.12.2013 samt 1.1.-3.3.2014. 

Ankomst: Søndage frem til 27.10.2013 samt i perioden 5.1.-8.4.2014.

Upstalsboom Hotel Friedrichshain

Landhotel Schloss Teschow

Burda	Style	giver	dig	gode	priser	på	udvalgte	rejseoplevelser.

BESTIL NU PÅ WWW.HAPPYDAYS.NU ELLER RING 70	20	34	48
Hverdage	åbent	kl.	8-17.	Weekend	åbent	kl.	10-15.			Ekspeditionsgebyr	79,-.	Afbestillingsforsikring	kan	tilkøbes.	

Teknisk arrangør:

KØR-SELV-FERIE Oplys	rejsekoden	BURDA	ved	bestilling	–	så	får	du	automatisk	rabatprisen.	

Prisen	gælder	kun	for	abonnenter	–	abonnementsnummer	skal	oplyses	ved	bestilling.

OPLYS REJSEKODEN: BURDA

fyrreplantagerne midt mellem Skagen havn og Gl. Skagen. Her 
bor man i lyset mellem Kattegat og Vesterhavet med Den Til-
sandede Kirke som nærmeste nabo og masser af aktivitetsmu-
ligheder. Et netværk af stier fører til havet, til cafeerne i bymid-
ten og hele vejen ud til Skagens Gren - og på opholdets anden 
aften kan I runde dagens oplevelser af med en god middag på 
hotellets Restaurant Holger Drachmann.

Valgfri frem til 20.12.2013. 

•	 2 overnatninger•	 2 x morgenbuffet•	 1 x 3-retters middag

Pris pr. person		i dobbeltværelse

1.099,-
Pris uden rejsekode 1.249,-

Color Hotel Skagen

Børnerabat (v. to betalende voksne)Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.Max. 2 børn 6-14 år ½ pris i forældres værelse.
3 overnatninger 1.449,-

LUKSUS FOR ALLE PENGENE4 dages ferie på 4-stjernet slotshotel i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

www.happydays.nu

Som læser af Køge Onsdag får du disse specielle læsertilbud. 

Oplys rejsekoden KØGE ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Teknisk arrangør:                       

Kør-selv-ferie

Åbent hverdage kl. 8–17

 weekend kl. 10-15

 Husk rejsekode: KØGE 

70 20 34 48
Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. 

Børnerabatter gælder ved to betalende voksne.

 
BESTILLING

Familieparadiset

6 dage i SydtysklandBest Western Hotel Sonnenhof HHHH

Vil I helt væk fra hverdagen og forkæles ud over alle grænser, 

står det 4-stjernede superiorhotel klar til at give jer en ferieople-

velse af de mere luksuriøse. Turen hertil kan gøres på 7-8 timer 

fra Danmark – og adressen er i al sin enkelhed: Himmelreich. 

Her får I værelser med balkon eller terrasse, og der udleve-

res badekåber til både børn og voksne. Her skal I bare læne 

jer tilbage og nyde tilværelsen med udendørs og indendørs 

poolområde, pragtfuld wellnessafdeling, egen golfbane og en 

fabelagtig udsigt over bjerge og skove – et panorama, der både 

kan beundres fra swimmingpoolen udenfor, der er opvarmet 

hele året, og over et glas bayersk øl på solterrassen. 

Ankomst: Søndage frem til 8.12.2013. 

OBS: Kurafgift EUR 1,50 pr. voksen og EUR 0,50 pr. barn pr. døgn. 

 Best W
estern Hotel Sonnenhof

Pris pr. person i dobbeltværelse Pris uden rejsekode kr. 2.699,-

•	 5	overnatninger

•	 5	x	champagnebrunch

•	 4	x	4-retters	middag/buffet

•	 1	gallamiddag	

•	 Eftermiddagskaffe	m.	kage

•	 50	%	rabat	på	greenfee

•	 Fri	adgang	til	tennis,	

 badminton og minigolf

•	 Børneklub	inkl.	frokost

•	 1	is	og	2	softdrinks	til	børn

2.399,-

2 børn2-12 år½ pris

4 dage i Schleswig-Holstein

Landhotel	Schimmelreiter	HHH

Det hyggelige hotel er det perfekte udgangspunkt, hvis I ønsker 

en ferie i spændende omgivelser. Oplev f.eks. Gottorp Slot med 

Nydambåd og vikingemuseet i Hedeby.

Ankomst: Valgfri frem til 20.12.2013. 

Pris pr. person i dobbeltværelse	Pris	uden	rejsekode	kr.	1.349,-

•	 3	overnatninger

•	 3	x	morgenbuffet

•	 2	x	3-retters	middag/buffet

•	 1	x	5-retters	middag

•	 1	velkomstdrink

•	 Kurafgift

1.199,-

Oplev det gamle danske land

1 barn 6-14 år½ pris

 Gottorp Slot 

4 dage på strandhotel ved Nexø

Hotel Balka Strand HHH

Bornholm hilser året rundt alle velkommen med en helt 

enestående charme – og det har gjort den lille klippeø til et af 

Danmarks mest populære feriemål. På Balka Strand bor I midt 

mellem havneidyllerne Nexø og Snogebæk bare 150 m fra en 

af øens fineste sandstrande.

Pris pr. person i dobbeltværelse	Pris	uden	rejsekode	kr.	1.699,-

Danmarks skønne ferieø
Pris	pr.	person	i	dobbeltværelse	FRA

•	 3	overnatninger

•	 3	x	morgenbuffet

•	 3	x	2-retters	middag

1.799,-
	Pris	uden	rejsekode	kr.	1.949,-

OBS!Ankomst 
22.9.-18.10:

kr. 1.399,-Hotel Balka Strand

Pris pr. person i dobbeltværelse

Ankomst: Valgfri frem til 18.10.2013. 

Upstalsboom Hotel FriedrichshainHHHH

Pris pr. person i dobbeltværelse

899,-

Upstalsboom Hotel Friedrichshain

OBS: Kurafgift EUR 1,50 pr. voksen og EUR 0,50 pr. barn pr. døgn. 

4 dage i Schleswig-Holstein

Oplev det gamle danske land

Husk 

rejsekoden:

MA

KØR-SELV-REJSER

Midtjyllands Avis giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser. 

Oplys rejsekoden MA ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Bestil på: www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Åbent hverdage kl. 8-17

og weekend kl. 10-15

Teknisk arrangør:

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved to betalende voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. 

Husk 

rejsekoden:

MA

Alsaceidyl ved vinruten
6 dage på 3-stjernet hotel i Klingenthal, Frankrig

Hotel des Vosges HHH

Hotel des Vosges er bygget i ægte Alsace-stil med blomster på 

facaden og ligger i den lille by Klingenthal lige ved den kendte og 

klassiske vinrute gennem Alsace. Hotellets placering er perfekt 

for udflugter langs vinruten, hvor I finder de mest maleriske små 

landsbyer med bindingsværkshuse og brostensbelagte gader 

omgivet af vinmarker, så langt øjet rækker, og med bjergkæden 

Vogeserne som grøn baggrundskulisse. Her har I mulighed for 

at smage på de verdensberømte vine ved vinbøndernes små 

vinudsalg - og hotellet har samarbejde med en vinproducent 

i Heiligenstein, hvor I har mulighed for gratis vinsmagning. 

Desuden kan I tage på udflugt til vinrutens hovedby Colmar og 

gå på opdagelse i det idylliske kvarter ‘Petite Venise’ eller tage 

på bjergtur i Vogeserne, hvor I på det højeste bjerg Le Grand 

Ballon (98 km) kan se helt til Alperne og Mont Blanc.

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode 2.799,-

•	5	overnatninger

•	5	x	morgenbuffet

•	5	x	3-retters	middag	

 eller barbequebuffet

•	1	x	vinsmagning	

•	1	x	entre	til	destilleri

2.499,-

Sachsens smukke hovedstad
4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Dresden, Tyskland

Hotel Artushof HHHH

Dresden byder på et par afslappende dage med fuld valuta 

for pengene. Her slynger Elben sig gennem den smukke by 

og deler den naturligt i henholdsvis i den moderne Neustadt 

og Altstadt med de mange kulturhistoriske minder, der over-

levede krigens ødelæggelser. I bor på det 4-stjernede Hotel 

Artushof nær den gamle bydel, hvor for eksempel den smukt 

restaurerede Frauenkirche (2 km) ligger, i en smuk gammel 

bygning med egen Biergarten. Byen er hovedstad i delstaten 

Sachsen, og er som sådan en perfekt base for en miniferie 

med masser af spændende muligheder inden for bekvemmelig 

rækkevidde. På en gåtur gennem den indre by åbenbarer de 

prægtige renæssancebygninger sig og pludselig forstår man, 

hvorfor byen også kaldes Elbens Firenze.

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode 1.149,-

•	 3	overnatninger

•	 3	x	morgenbuffet

999,-

Ankomst: Søndage frem til 20.10.2013.

Ankomst: Valgfri frem til 18.12.2013.

1 barn 

6-14 år 

½ pris 

Hotel des Vosges

at bygge bro mellem medie 
www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48i Heiligenstein, hvor I har mulighed for gratis vinsmagning. 

Desuden kan I tage på udflugt til vinrutens hovedby Colmar og 

gå på opdagelse i det idylliske kvarter ‘Petite Venise’ eller tage 

på bjergtur i Vogeserne, hvor I på det højeste bjerg Le Grand 

Ballon (98 km) kan se helt til Alperne og Mont Blanc.
Ankomst: Søndage frem til 20.10.2013.

Ferie i Sydslesvig
4 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland

Landhaus Sterdebüll HHH

Med base på det 3-stjernede Landhaus Sterdebüll i den lille 

by Sterdebüll kan I både opleve den gamle, danske historie 

og umådelige natur lige syd for grænsen. Egnen her kaldes 

Nordfriesland og byder på både Vadehavet med det karak-

teristiske, flade digelandskab og små, hyggelige byer. Besøg 

f.eks. kanalbyen Friedrichstadt (41 km) med de helt specielle 

gavlhuse eller havnebyen Husum (23 km) med bl.a. Husum 

Slot og digteren Theodor Storms hus. I Slesvig by (71 km) er 

domkirken og Gottorp Slot hovedattraktionerne – sammen 

med det historiske forsvarsværk Dannevirke, der har dannet 

dansk front mod syd fra vikingetiden frem til 1864. Flensborg 

(46 km) er et besøg værd, hvis man har lyst til at shoppe og ose 

rundt i hyggelige gågader, gamle kaptajnsgårde og havnens 

små mikrobryggerier. Oplev også halvøen Eiderstedt (37 km).

Landhaus Sterdebüll

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode 1.249,-

•	 3	overnatninger

•	 3	x	morgenbuffet

•	 3	x	3-retters	middag

•	 1	velkomstdrink

1.099,-

1 barn 
6-14 år 
½ pris

Oplev København
3 dage på 4-stjernet hotel i Kastrup

Quality Hotel D
an

Pris pr. person i dobbeltværelse

•	 2	overnatninger

•	 2	x	økologisk	

	 morgenbuffet

•	 Shuttlebus	til	og	fra		 	

	 Kastrup	Lufthavn

fra 699,-
	Pris	uden	rejsekode	fra	kr.	849,-

Pristillæg	frem	til	10.10.	

&	21.10.-30.12.2013:	100,-

2 børn 
6-14 år 
½ pris

4 dages ferie
Fra 1.049,-

3 dages ferie
799,-

Klub Folkebladet giver dig gode priser på udvalgte rejsemål. Oplys rejsekoden KLUBFOLKEBLADET 

ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

KØR-SELV LÆSERREJSER

Børnerabat ved to betalende voksne.

Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. 

Bestil på tlf. 70 20 34 48 eller www.happydays.nu Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden: KLUBFOLKEBLADET  Åbent hverdage kl. 8-17 samt weekend kl. 10-15.

Quality Hotel Dan HHHH

Det 4-stjernede Quality Hotel Dan er garanti for høj indkvarte-

ringsstandard på besøget i vores egen hovedstad – og belig-

genheden i Kastrup med metro- og busforbindelser nærmest 

lige uden for døren giver jer utroligt let adgang til de store 

attraktioner, der ligger spredt i og omkring København. Med 

metroen er I på Kongens Nytorv på under et kvarter og har alle 

centrums seværdigheder og muligheder foran jer: Hvis solen 

skinner, kan I smutte en tur i Nyhavn, hvor man kan nyde et 

glas velskænket fadøl eller tage på havnerundfart og se byen 

fra vandsiden. Måske er det Tivoli, Thorvaldsens Museum og 

Rundetårn, der skal opleves – eller hvad med en tur forbi 

fristaden Christiania, mens den er her endnu? Med tog og bus 

når man også nemt for eksempel Experimentarium i Hellerup 

og shoppingcenteret Fields på Amager. Desuden er der kun 

omkring 20 minutter i tog fra Kastrup Station til Malmø.  

Ankomst: Valgfri frem til 28.12. 

samt 31.12.2013.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Ankomst: Valgfri frem til 20.12.2013.

frokost
softdrinks til børn

Oplev det gamle danske land
 Gottorp Slot 

Oplev det gamle danske land

Midtjyllands Avis giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser. 

MA ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

 ring 70 20 34 48

Sachsens smukke hovedstad
4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Dresden, Tyskland

HHHH

Dresden byder på et par afslappende dage med fuld valuta 

for pengene. Her slynger Elben sig gennem den smukke by 

og deler den naturligt i henholdsvis i den moderne Neustadt 

og Altstadt med de mange kulturhistoriske minder, der over

levede krigens ødelæggelser. I bor på det 4-stjernede Hotel 

Artushof nær den gamle bydel, hvor for eksempel den smukt 

restaurerede Frauenkirche (2 km) ligger, i en smuk gammel 

bygning med egen Biergarten. Byen er hovedstad i delstaten 

Sachsen, og er som sådan en perfekt base for en miniferie 

med masser af spændende muligheder inden for bekvemmelig 

rækkevidde. På en gåtur gennem den indre by åbenbarer de 

prægtige renæssancebygninger sig og pludselig forstår man, 

hvorfor byen også kaldes Elbens Firenze.

 ring 70 20 34 48

LLLLaaa

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode 1.249,-

overnatninger

morgenbuffet

3-retters middag

velkomstdrink

1.099

3 dages ferie
799,-

KLUBFOLKEBLADET

Ankomst: Valgfri frem til 20.12.2013.

Åbent hverdage kl. 8-17. Teknisk arrangør 

Bestil på www.happydays.nu eller 70 20 34 48

REJS MED RABAT Helse har indgået samarbejde med 

rejsespecialisten Happydays, så du får specialrabat på kør selv-ferier. 

Oplys rejsekoden HELSE ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Afbestilingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabat ved 2 voksne.

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Pris. pr. person i dobbeltværelse2.749,-Pris uden rejsekode 3.049,-•	 7	overnatninger•	 7	x	morgenbuffet•	 7	x	suppe	til	frokost•	 7	x	kaffe	og	kage•	 7	x	aftenbuffet•	 Softdrinks,	kaffe	og	te kl. 10.00-22.00•	 Øl	og	vin	kl.	17.00-22.00
•	 Værelse	med	udsigt over Gasteinerdalen

Skærbæk FeriecenterFeriecenteret, der ligger i Sønder-
jylland blot 8 kilometer fra Rømø-
dæmningen og omkring 30 kilome-
ter fra Tønder, er et oplagt valg for en 
miniferie med historiske oplevelser. 
Feriecentret består af 62 moderne 
feriehuse, der ligger lige ved et stort 
aktivitetscenter, hvor I kan benytte 
jer af den fri adgang til badelandet 
med spabad, dampbad og sauna. 
Her er også bowlingbaner, tennis-
baner og et kunstnerhus med blandt 
andet keramik- og glasværksted.

4 dage i feriehus på Skærbæk Feriecenter

Sommerferie i Bad Gastein
8	dage	på	3-stjernet	hotel	i	Salzburgerland,	Østrig

Feriehus i Sønderjylland

REJSEKODE:HELSE

Ankomst
Søndag, mandag og tirsdag frem til 15.12.2015 samt i perioderne 31.1.-28.6.

og 14.8.-25.10.2016. Valgfri i perioderne 3.-26.1. og 30.10.-20.12.2016

REJSEKODE:HELSE

Panoramahotel Pawlik HHH
Igennem århundreder har Gasteinerdalen i 

Østrig været kendt som et mondænt kur- og 

wellnessmekka. Her ligger flere berømte kur-

bade og udendørs vandbassiner med en impo-

nerende panoramaudsigt over det naturskønne 

bjergområde. Det er den samme udsigt, som I 

står op til hver morgen, på jeres hotelværelse på 

Panoramahotel Pawlik 500 meter fra centrum 

af den populære ferieby Bad Gastein. Herfra har 

I gode muligheder for at tage på vandreture og 

udflugter i bjergene via Graukogelliften, der lig-

ger 300 meter fra jeres hotel. Her kan I glæde 

jer til at nyde den friske, østrigske alpeluft.

Panoramahotel Pawlik

Kurafgift EUR 2,20 pr. person over 14 pr. døgn.

Pris. pr. feriehus (maks. 7 pers.)1.399,-Pris uden rejsekode 1.549,-
Pristillæg i perioderne 14.-19.2.,20.-25.3., 26.6.-2.9. og16.-21.10.2016: 500,-

•	 3	overnatninger•	 Fri	adgang	til	badeland,		
 badmintonhal og finess- 
 center

Ankomst Valgfri i perioden 14.5.-27.9.2016.

5 overnatninger 1.949,-

Enkeltværelseuden tillæg

Ringhotel Central HHHDet traditionsrige hotel ligger i hjertet 
af den charmerende, lille vinby Rü-
desheim direkte ved Rhinen. Her kan 
man nyde et godt glas vin og den hyg-
gelige atmosfære i den populære og 
velbesøgte vinby – især Drosselgasse 
(550 m) har en skøn atmosfære, hvor 
musik, vinbarer og værtshuse skaber 
liv og glade dage. Besøg også borgen 
Brömserburg med vinmuseum (900 
m) eller se de flotte, gamle adelsgår-
de i Oberstrasse (300 m), hvoraf den 
mest imponerende er Brömserhof.

6 dage på 3-stjernet hotel i Rüdesheim, Sydtyskland

Liv og glade dage ved Rhinen

Ankomst: Søndage i perioden
6.3.-13.11.2016.

Pris. pr. person i dobbeltværelse1.949,-Pris uden rejsekode 2.249,-Pristillæg i perioden 16.4.-20.10.2016: 250,-•	 5	overnatninger•	 5	x	morgenbuffet•	 4	x	3-retters	middag•	 1	velkomstdrink•	 20	%	rabat	på	billetter
 til KD Köln-Düssel-  
 dorfers rutebåde på Rhinen (medio apr.-sep.)



Så nemt er det 
at komme 
i gang Ugeavisen Køge Onsdag har gennem en 

lang række år samarbejdet med Happy 
Days.
 
Bladchef Jan Gløët siger:
Det er et godt og givtigt samarbejde for 
begge parter. Fordelen for os som avis ved 
Happy Days form for ”læserrejser”er bl.a., 
at alle kommer afsted, ingen er afhængig 
af andre. 
Vi kan tilbyde vores læsere nye oplevelser - 
hver uge - og de er fl igtigt brugt Og så har 
vi som avis intet administrativt arbejde, det 
klares altsammen mellem læser og Happy 
Days.

1. Kontakt Happydays.
2. Send en mail med logo og format.

…og så er I i gang – uden at 
det har kostet jer nogen 
produktionsmæssige ressourcer. 

Ring endelig til vores salgsteam, 
hvis I har spørgsmål. 

Regionschef   

Flemming B. Vilhelmsen 

fbv@happydays.nu

Telefon: +45 96 21 13 85

Mobil: +45 51 18 41 55

Salgsassistent

Helle Rasch

hr@happydays.nu

Telefon: +45 96 21 13 68



Vi er Happydays

Hos Happydays arbejder vi med den 
fælles vision, at det skal være sjovt at 
gå på arbejde. Vi tror på, at dialog 
og respekt er vejen til en trivsel, som 
resulterer i et bedre produkt og en 
endnu bedre service til vores kunder.
   
For os at se handler salg af ferier om, 
at vi forvalter vores kunders mest 
dyrebare tid, hvilket vi ønsker at gøre 
med respekt, og vi sætter en ære i 
at skabe gode rammer for at skabe 
glade feriedage.

Det er sådan, vi skaber rejser med 
glæde. 



- rejser med glæde

Happydays A/S
Nordvej 12, Vangen

DK - 9900 Frederikshavn

Telefon: +45 96 21 13 11

mail@happydays.nu

www.happydays.nu

®


