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Happydays har lige solgt: 3 dages ferie på Apparthotel Svenson, Schleswig-Holstein for kun DKK 949,-

Happydays anbefaler

Find inspiration til din næste ferie

Hurtig søgning

Gode links

Nye hoteller - tested and approved by Happydays 

35 px

Hvor vil du hen?

Se alle vores hoteller på kort

Nulstil søgning

Ankomst

Antal overnatninger

Hvor mange personer?

Hvor vil du holde ferie?

Indtast rejsekoden her

20-07-2016

4 overnatninger

2 voksne, 2 børn

Din pris kun DKK 1.299,-
Skagens høje himmel

Din pris kun DKK 1.299,-
2 nætter på toppen af danmark 

inkl. morgenbuffet, 1 x 3-retters middag på 

Restaurant Holger og Happy Hour kl. 17-18. 

SØG

OK

Calmar Stadshotell HHH

fra DKK 1.299,-

Relais Bellaria

Hotel & Congressi fra DKK 2.499,-

Residens Møen

fra DKK 1.199,-

Hotel La Ferme du Pape  HHH

fra DKK 1.199,-

Hotel Rastbichler  HHH

fra DKK 3.449,-

Se alle nye hoteller

Julemarkeder 2016

Sommerferie

Miniferie

Golfferie

Weekophold

Ferie for voksne

Slotsophold

Ferie ved vandet

Nytårsophold

Harzen

Vinferie

Aktiv ferie

Juleferie

Kroferie

Efterårsferie uge 42 

Storbyferie

Hotel Fars Hatt HHH

fra DKK 1.249,-

Ferienwohnanlage Friedrich 

HHH fra DKK 1.199,-

Få 5 % rabat på færgeoverfarten

Besøg Happydays-bio

Giv et gavekort til glade dag

Mød os på Facebook

Ferie med hvælvinger og spir

Se alle vores romantiske slotsophold 

Du kan stadig nå det!

Sydlandsk sensommer – fang de sidste solstråler

Den Gamle Grænsekro HHH

fra DKK 1.249,-

Skiveren Camping HHHH

fra DKK 1.049,-

Sava Hotel Radin HHHH

fra DKK 1.049,-

Sava Hotel Jadran HHH

fra DKK 1.049,-

Borgo Guisto

fra DKK 3.649,-

Skiferie

Er du til a
ctionmættede oplevelser på pisterne eller 

fantastiske naturoplevelser på langrendsløjperne?  

Sommerferie 2017

Sommerferien er årets helt store begivenhed for 

mange. Find din næste sommerferie her

Familieferie

Se hoteller med plads til m
ange børn på 

værelset – god børnerabat!

Aktivferie

Cykelture i Harzen, vandreture i de østrigske alper, 

fitness og smukke svævebaner

Se dit hjemland fra et nyt perspektiv

Tyvstart efteråret som turist i dejlige Danmark  

Stråtag og sprossede ruder

Kig forbi en af vores lune kroer 

Det sker i Rejseklubben lige nu

Besøg Rejseklubben

Svampesæsonen er over os

Når efteråret farver skovene i røde, gule og brune nuancer, 

flyder skovens spisekammer over med lækkerier, som bare 

venter på at blive set, plukket og spist...
Aktuelt

Kylling og bacon pie

Begynd med at blende alle ingredienser til p
iedejen sammen. 

Når dejen begynder at blive sammenhængende tages den ud 

på bordet og æltes sammen med det sidste...

Opskrift

Min barndoms ferie

Glemmer du? Så husker Happydays – i både sort/hvid og farver! 

Upload et billede af DIN barndoms ferie og del dine minder med os. 

Hvis dit første ferieminde er en bil-ferie, så ligner...

Galleri

Happydays-bio

Rejseblog

Besøg Happydays-bio

Besøg Happydays-bio

I hælene på vores gæster

Happydays har inden for det seneste år sendt 6.537 gæster 

på ferie i Mecklenburg-Vorpommern. Vi tog turen i hælene på 

dem og opfordrer alle til a
t gøre det samme – nu med...

Happydays

Slovenien

I landet, hvor alperne og middelhavet mødes, bor I mellem Italien, 

Østrig, Kroatien og Ungarn. Slovenien er et rigtigt feriesmørhul – nok 

er det småt, men det er fuld af storslåede oplevelser...

Inspiration

Golfferie i bjergene

Golfferie i bjergene – i Tyrol nyder både naturvenner og sportsfolk 

den friske luft GolfWelt Wilder Kaiser byder blandt andet på 

spændende oplevelser i Ellmau, hvor en 27-hullers golfbane...

Rejsespecialister fra Happydays

Kig ind hos Residens Møen

Se slideshowet fra det firlængede hotel og det idylliske 

ferieområde - kom med på Restaurant Udsigten, 

på samlermuseet Thorsvang og til M
øns Klint...

Badehotelstemning på Hotel Fährhaus Niederkleveez

Sidst i oktober, på Happydays’s årlige studietur, besøgte vi det idyllisk 

beliggende Hotel Fährhaus Niederkleveez. Hotellet har indrettet en 

hyggelig plads til u
deservering og en overdækket terrasse...

Hoteller

Aktuelt

Ny sommerkonkurrence – vis os din

GRIMMESTE 

SOUVENIR

Vind en sensommerferie i Østrig for 2

Samlet præmieværdi: 7.198,-

Mød Hanne Schrøder

Hanna er Happydays’ rejseambassadør. Vi har sendt Hanna og ‘

hendes mand ud til e
n række af vores hoteller for at fortælle jer 

om oplevelserne undervejs. Her på Hannas blog kan du...

VIP blogger

Danmark

37 rejser

Norge
5 rejser

Slovenien

3 rejser

Frankrig

32 rejser

Holland

2 rejser

Italien

103 rejser

Kroatien

7

Sverige

57 rejser

Tjekkiet

7 rejser

Tyskland

275 rejser

Ungarn

3 rejser

Østrig

53 rejser
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Generelle links

Anmeld os på Trustpilot

Facebook

Google Plus

Rejsegavekort

Find fly

Ændringsgaranti

Spørgeskema

Afbestillin
gsforsikring

Du kan trygt og roligt lægge dine feriedage i rejseeksperten Happydays´ hænder. Happydays er et kør selv-bureau, der arrangerer hotelophold som kør selv-ferier til 1
1 forskellige lande med forskellige ferietemaer; 

familieferie, weekendophold, storbyferie, slotsferie, vinferie, wellnessophold og meget, meget mere. Happydays´ egne medarbejdere har besøgt hvert eneste hotel i bestræbelsen på at 

kunne tilbyde den bedst mulige bilferie til vores gæster. Derfor afspejler rejsebeskrivelserne på www.happydays.nu opholdets faktiske indhold.

Klik dig frem på vores hjemmeside for at finde inspiration til d
in næste rejse - mon ikke der er noget for dig?

Kør selv-ferie med Happydays – lidt bedre sommerferie,

miniferie og weekendophold i Europa.

 Se alle nye hoteller

Besøg rejseklubben

Se alle vores temaer

Se flere gode links
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Happydays » Alle kør selv-ferier » Tyskland » Harzen

Indtast rejsekoden her

OK

Login

Favoritter

Rejseklubben

Det eventyrlige glansbillede af Harzen har været en rigtig dar-

ling for bilferiegæster i adskillige årtier – og det er der rigtigt 

gode grunde til: H
arzen er essensen af heksemystik, middelal-

dermagi og bindingværksidyl, hvor historiske borge og de smuk-

keste seværdigheder åbenbarer sig som perler på en snor i det 

bløde bjerglandskab med de disede skove. Jo, en kør selv-ferie i 

Harzen er også en uendeligt smuk naturoplevelse! Men hvis du 

er en af dem, der tro
r, at Harzen kun er for damer med blåt hår, 

kan du godt tro
 om igen. Måske er det den komfortable afstand 

fra Danmark og dyrkelsen af de gamle værdier, der har stem-

plet Harzen som kitsch. Men meget af det, der bliver umoderne, 

kommer gerne på mode igen – og nu synes turen at være nået 

til Harzen. Nu kan man se mountainbikeentusiaster udfordre sig 

selv og skæbnen i eventyrskovene, hobbyfotografer på jagt efter 

det rigtige skud af de skæve ... Læs mere 

Harzen

Filtrering

Sortering

Hvor vil du hen?

Ankomst

Antal overnatninger

Hvor mange personer?

Hvor vil du holde ferie?

20-07-2016

4 overnatninger

2 voksne, 2 børn

SØG

Ferielejlighed i Zell Am See – fyr den af på afterski

Ferielejlighed i Zell Am See – fyr den af på afterski

På Klosterhotel Wöltingerode i det skønne 

Harzen har I en helt unik mulighed for at op-

leve Tysklands berømte naturskat og ferieidyl. 

Klosteret i Vienenburg er i sig selv noget af en 

attraktion, og dets historie går helt tilb
age til 

1174. Siden 2007 har klosteret dog fungeret 

som hotel med rigtigt fine muligheder for at 

tage ud ...

På Klosterhotel Wöltingerode i det skønne 

Harzen har I en helt unik mulighed for at op-

leve Tysklands berømte naturskat og ferieidyl. 

Klosteret i Vienenburg er i sig selv noget af en 

attraktion, og dets historie går helt tilb
age til 

1174. Siden 2007 har klosteret dog fungeret 

som hotel med rigtigt fine...

Klosterhotel Wöltingerode HHH

Klosterhotel 

Wöltingerode HHH

Gourmetophold i 

Nordtyksland inkl.

Miniferie i Tyskland inkl.

•  3 overnatninger

•  3 x morgenbuffet

•  3 x 3-retters middag/buffet

•  10 % rabat på billet til H
arzer 

•  Schmalspurbahnen 

 (det historiske damplokomotiv)

Se hele indholdspakken 

•  3 overnatninger

•  3 x morgenbuffet

•  3 x 3-retters middag/buffet

•  10 % rabat på billet til H
arzer 

•  Schmalspurbahnen 

 (det historiske damplokomotiv)

•  Velkomstdrink

Se hele indholdspakken 

Gæstebedømmelse 4,2 af 5

Gæstebedømmelse 4,2 af 5

Pris pr. person i dobbeltværelse

ved minimum 3 voksne 

Pris pr. person i dobbeltværelse

fra DKK 5.449,-

DKK 1.549,-

Normalpris fra DKK 5.599,-

Din specialrabat 150,-

LÆS MERE

LÆS MERE

Senest viste hoteller

Hotel Villa Soligo HHHH

fra DKK 1.599,-

Hotel Villa Tacchi HHHH

fra DKK 2.599,-

Best Western Park Hotel 

Bolognese HHHH fra DKK 3.349,-

Park Hotel Villa Fiorita HHHH

fra DKK 2.699,-

Semesterlägenhet 

med plats för 4 personer

3 overnatninger fra 1.299,-

Semesterlägenhet 

med plats för 4 personer

3 overnatninger fra 1.299,-

Standardværelse

3 overnatninger fra 1.299,-

Standardværelse

3 overnatninger fra 1.299,-

Standardværelse

3 overnatninger fra 1.299,-

Standardværelse

3 overnatninger fra 1.299,-

Born   kr. i

NYHED

TILBUD

UDSOLGT

NYHED

UDSOLGT

TILBUD

Julemarked i Goslar: 12 km. 

Julemarked i Wernigerode: 26 km. 

Julemarked i Quedlinburg: 53 km.

Julemarked i Goslar: 12 km. 

Julemarked i Wernigerode: 26 km. 

Julemarked i Quedlinburg: 53 km.

Julemarked i Goslar: 12 km. 

Julemarked i Wernigerode: 26 km. 

Julemarked i Quedlinburg: 53 km.

UDSOLGT
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Du kan trygt og roligt lægge dine feriedage i rejseeksperten Happydays´ hænder. Happydays er et kør selv-bureau, der arrangerer hotelophold som kør selv-ferier til 1
1 forskellige lande med forskellige ferietemaer; 

familieferie, weekendophold, storbyferie, slotsferie, vinferie, wellnessophold og meget, meget mere. Happydays´ egne medarbejdere har besøgt hvert eneste hotel i bestræbelsen på at 

kunne tilbyde den bedst mulige bilferie til vores gæster. Derfor afspejler rejsebeskrivelserne på www.happydays.nu opholdets faktiske indhold.

Klik dig frem på vores hjemmeside for at finde inspiration til d
in næste rejse - mon ikke der er noget for dig?
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Presse
Vi er Happydays

Arbejde med glæde

Rejser med glæde

Søg på fritekst

Happydays » Om Happydays

Rejser med glæde

Arbejde med glæde

Se seneste blogindlæg

Gå i dialog med os

Aktuelt nyhedsbrev

Vi er Happydays

Happydays er en rejsevirksomhed, der har speciali-

seret sig i kør-selv-ferier på egen hånd i Europa. Vi 

har til h
use i pæredanske Frederikshavn, hvor vores 

rejsefabrik ligger med den mest pragtfulde udsigt 

over Kattegat. Det er her fra
 vores verden går, og 

det har den gjort lig
e siden april 2004.

Det er vores holdning, at når vi sælger et ferie- eller 

fritid
sophold, så forvalter vi kundens mest dyrebare 

tid – fritid
en – og det skylder vi at gøre med respekt. 

Derfor er det også vores ambition hele tiden at 

gøre det ”…lidt bedre!”, som vi siger. Vi ved, at vores 

berettigelse ligger i kundens tilfre
dshed, ligesom vi 

ved, at en ødelagt ferie ikke kan gøres om. Og det 

skulle gerne kunne ses hele vejen igennem vores 

virksomhed lige fra den første kontakt til k
undens 

endelige evaluering af vores arbejde. Det er sådan 

vi ser os selv professionelt.

Men en virksomhed er ikke kun benhårde kalkuler, 

slidsomt arbejde og lutter seriøsitet. Nej, en virk-

somhed er også et socialt arrangement - et fælles-

skab - en dagligdag på godt og ondt. Helt tilb
age fra 

2004, hvor Happydays så dagens lys, har vi haft den 

ambition, at vi ville skabe en arbejdsplads, hvor det 

var rart at være. 

Derfor justerede vi et i fo
rvejen kendt citat fra for-

retningsverdenen og gjorde det dermed til vores. 

”Rettidig omhygge” blev vores helt eget mantra.

Dermed skabte vi også et helt nyt ord. Omhygge 

betyder to ting – dels betyder det omhyggelig el-

ler omhu i den klassiske forstand, men det bety-

der også at hygge om (hinanden). Når vi således 

forbandt disse to betydninger med rettidigheden 

– altså timingen – så kom det for os til a
t være sva-

ret på vores idealer. Vi skal vide at udføre alle vo-

res professionelle opgaver dygtigt, velovervejet og 

efter absolut bedste evne, og vi må på den anden 

side aldrig i et eneste splitsekund glemme, at vores 

virksomhed også er et socialt arrangement, hvor vi 

skal huske at lade champagnepropperne springe og 

slippe gækken løs.

Vi har altid kaldt hele vores set-up for ”Rejser med 

glæde”. Det er både den glæde, der er selve indbe-

grebet af den gode ferie, men også den arbejds-

glæde og faglige stolthed, som, vi så inderligt håber, 

smitter af på alt, hvad vi gør.

Anna Bladh Olsen

Ynglings destination: Østrig

Salgscontroller

Salgsafdelingen

Anna Bladh Olsen

Ynglings destination: Østrig

Salgscontroller

Salgsafdelingen

Flemming B. Vilhelmsen 

Ynglings destination: Østrig

Regionschef – Danmark

Indkøbsafdelingen

Flemming B. Vilhelmsen 

Ynglings destination: Østrig

Regionschef – Danmark

Indkøbsafdelingen

Helle Kræmer Aagaard

Ynglings destination: Italien

Gruppeleder og bookingkonsulent

Serviceafdelingen

Helle Kræmer Aagaard

Ynglings destination: Italien

Gruppeleder og bookingkonsulent

Serviceafdelingen

Helle Rasch

Ynglings destination: Sverige

Salgsassistent

Salgsafdelingen

Helle Rasch

Ynglings destination: Sverige

Salgsassistent

Salgsafdelingen

Mads Kjær

Ynglings destination: Norge

Gruppeleder logistik

Logistikafdelingen

Mads Kjær

Ynglings destination: Norge

Gruppeleder logistik

Logistikafdelingen

Britt Reese 

Ynglings destination: Frankrig

Salgschef

Salgsafdelingen

Britt Reese 

Ynglings destination: Frankrig

Salgschef

Salgsafdelingen

Annie Kærsgaard Sørensen

Ynglings destination: Sverige

Service- og bookingkonsulent

Serviceafdelingen

Annie Kærsgaard Sørensen

Ynglings destination: Sverige

Service- og bookingkonsulent

Serviceafdelingen

Lenard Amdisen

Ynglings destination: Italien

Servicechef

Serviceafdelingen

Lenard Amdisen

Ynglings destination: Italien

Servicechef

Serviceafdelingen

Vi er Happydays - filmen om din feriefabrik

Kom indenfor og tjek præsentationsfilmen om den 

nordjyske kør selv-ferie-ekspert med de bedste hoteller 

og visionen om at gøre det lidt bedre...

I hælene på vores gæster

Happydays har inden for det seneste år sendt 6.537 gæster 

på ferie i Mecklenburg-Vorpommern. Vi tog turen i hælene på 

dem og opfordrer alle til a
t gøre det samme – nu med...

Happydays tester Schleswig-Holstein

Vi har endnu engang været på studietur for at finde de bedste 

rejsetips til d
ig – denne gang testede vi flere af vores hoteller i et af 

vores allermest populære ferieområder: Schleswig-Holstein...

I hælene på vores gæster

Happydays har inden for det seneste år sendt 6.537 gæster 

på ferie i Mecklenburg-Vorpommern. Vi tog turen i hælene på 

dem og opfordrer alle til a
t gøre det samme – nu med...

Champagnebussen

Med afslutningen af regnskabsåret 2011-12 sagde Happydays farvel 

til sin Champagnebus. Helt konkret er det navnet på den gameplan, 

som gennem et år har fyldt en hel væg og været...

Feltarbejde

November er den måned, hvor vi rigger sejlene til d
et kommende år: 

Forberedelser og fordybning er på dagsordenen, så vi er rustede til 

travlheden, når højsæsonen atter står for døren...

Happydays

Happydays

Happydays

Happydays

Happydays

Happydays

Vi elsker dialog

I Happydays vil vi gerne kommunikere med vores 

kunder. Dette er baggrunden for, at vi er aktive på 

facebook, Google+ og at vi altid svarer gæstebedøm-

melserne på Trustpilot, uanset om vi er enige eller 

ej. Vi har også stillet en række muligheder åbne for 

vores kunder, så man indbyrdes kan udveksle erfa-

ringer om vores konkrete rejsemål. I fo
rbindelse med 

hver hotelpræsentation her på siden har man mulig-

heden for at bedømme hotellet eller give gode tips 

om området videre, når altså blot man har rejst med 

os. Ligeledes kan man altid lave sin helt egen rejse-

blog her på siden ganske gratis.

Rigtig mange svarer på vores spørgeskemaer, 

og vi bruger disse data aktivt her på siden 

som gæstebedømmelse – og mere ægte 

an det ikke blive.

“

“

Rabat? Naturligvis!

Vores kunder spørger ofte, om ikke de kan få rabat. 

Og til d
ette kan vi kun svare; Jo, selvfølgelig! Hvis du 

er medlem af vores rejseklub og følger vores nyheds-

breve, så kan du se, at rigtig mange af vores rejser 

bliver tilbudt med rabat i kortere eller længere pe-

rioder. Du skal bare selv holde øje med det, og så slå 

til, in
den tilbuddet udløber. Flere end 200.000 følger 

os på denne måde, og vi har altid både rabatter, un-

derholdning og gode historier, så det hele tiden er 

spændende at følge med.

“

“

Tilmeld dig vores 

nyhedsbrev og få alle 

vores medlemsfordele

Skal dine venner følge 

med på din næste rejse?

Lav din egen rejseblog

Arbejdsdage

Hverdage af travlhed, tal og telefoner. 

Med glæde, gåture og glimt i øjet. 

Og intenst samarbejde mod målet: 

Glade gæster, glade feriedage, 

arbejdsglæde – kort sagt Happydays.

Mød Hanne Schrøder

Hanna er Happydays’ rejseambassadør. Vi har sendt Hanna og ‘

hendes mand ud til e
n række af vores hoteller for at fortælle jer 

om oplevelserne undervejs. Her på Hannas blog kan du...

Se det seneste nyhedsbrev

Hanna er Happydays’ rejseambassadør. Vi har sendt Hanna og ‘

hendes mand ud til e
n række af vores hoteller for at fortælle jer 

om oplevelserne undervejs. Her på Hannas blog kan du...

VIP blogger

Se flere film fra vores hverdag

Presse

Præsentation

Happydays er en rejsevirksomhed, der primært sælger 

kør-selv-ferier til 
feriedestinationer i Europa. Det er vo-

res ambition, at det hos os altid skal være muligt at få et 

kvalitetsophold til e
t.

Faktaorienteret

Happydays er en rejsevirksomhed, der primært sælger 

kør-selv-ferier til 
feriedestinationer i Europa. Det er vo-

res ambition, at det hos os altid skal være muligt at få et 

kvalitetsophold til e
t.

Journalistisk

Happydays er en rejsevirksomhed, der primært sælger 

kør-selv-ferier til 
feriedestinationer i Europa. Det er vo-

res ambition, at det hos os altid skal være muligt at få et 

kvalitetsophold til e
t.

Generelle billeder fra Happydays til download (Klik på billedet > Højreklik på billedet > Gem som) 

Betal din rejse med MobilePay hos Happydays

16-03-2015

Julemarkeder – sæsonens store hit

16-09-2013

Æde med glæde 

13-15-2014

Happydays vinder varemærkesag

08-01-2013

Champagne og limousinekørsel i Frederikshavn

08-04-2014

Pressemeddelse

Pressemeddelse

Pressemeddelse

Pressemeddelse

Pressemeddelse

Se alle pressemeddelser

416,66 x 312 px

Pressekontakt

Søren Idun

Adm. direktør

Tlf.: +
 45 96 21 13 11

E-mail: si@happydays.nu

416,66 x 312 px

416,66 x 312 px

416,66 x 312 px

416,66 x 312 px

AKTUEL

                søger: 

PHP PROGRAMMØR MED 
FLAIR FOR BRUGERSUPPORT
Til vores IT-afdeling søger vi en dygtig programmør, der har flere års erfaring med 
udvikling og vedligeholdelse af php-baserede hjemmesider. Vi har desuden en del 
branchespecifikke løsninger, både tilkøbte- og egenudviklede. Disse løsninger vil du 
også komme til at videreudvikle og vedligeholde. 

Happydays er en servicevirksomhed, hvor det er vigtigt, at kunden altid er i centrum, 
uanset hvad vi laver – også selvom vi i IT meget sjældent har direkte kundekontakt.  
Vi sidder 3 ansatte i afdelingen, og i forbindelse med større opgaver rekrutterer vi 
yderligere relevante profiler på projektbasis, men lige netop din stilling er af  
permanent karakter.

Primære arbejdsopgaver
• Udvikling og vedligeholdelse af www.happydays.nu samt vores 
 branchespecifikke løsninger.
• Fokus på SEO og generel løbende optimering af vores webshop
• IT-brugersupport og -uddannelse

Dine personlige egenskaber
• Du er smilende, imødekommende, udadvendt og serviceminded af sind.
• Analytisk, struktureret og systematisk, når du arbejder.
• Du har lyst, mod og evner til at komme med tekniske løsningsforslag.
• Du rummer at tage ansvar og arbejde selvstændigt.
• Måske bor der ligefrem en lille uforløst projektleder i maven på dig, 
 der elsker gruppearbejde på tværs af organisationen?

Erfaringsprofil
• Du har flere års erfaring med programmering af PHP-baserede hjemmesider 
 og er vant til at arbejde med objektorienteret programmering.
• Du har altid været den, der naturligt tager rollen som bindeled mellem IT 
 og de øvrige afdelinger og får ting til at ske!

Dine IT-kompetencer
Programmeringssprog: PHP, Javascript, C#, HTML, CSS
Databaser: MySql, MsSql
OS: Ubuntu Server, Windows Server 2012
Officepakker: Office 2013
Diverse: Grundlæggende SEO-viden og indsigt 
 i onlinemarkedsføring 
Gerne kendskab til: Laravel, Dynamics AX 2009, Targit BI

Matcher profilen lige netop dine kompetencer, og ville du elske at arbejde i 
Happydays, så send din ansøgning til IT-chef Per Sørensen på pcs@happydays.nu

Vil du vide mere om Happydays og denne stilling, 
så giv Per et kald på 96 21 13 15 / 29 33 77 92.

Vi har brug for dig snarest, så send din ansøgning hurtigst muligt. 
Vi indkalder til samtaler løbende.

Happydays – rejser med glæde
Happydays er en rejsevirksomhed med base i Frederikshavn og udsigt over havet. Vi sælger primært kør-selv-rejser til 
feriedestinationer i Europa gennem annoncering i en bred vifte af aviser, magasiner, websites og nyhedsbreve samt i vores 
webshop happydays.nu. Hos Happydays skaber vi rejsen lige fra første indkøbsfase over markedsføring til det endelige salg, 
så huset består af medarbejdere med lige så forskellige funktioner som personligheder. Happydays er desuden en vision i lige 
så høj grad, som det er en virksomhed: Her skal det være sjovt at gå på arbejde.

https://www.happydays.nu/dk

