Forsiden

Nyhedsbrev marts 2018
I dette nyhedsbrev vil vi fortælle om de kommende medlemsmøder i pensionskassen. Bestyrelsen opfordrer til at du finder mulighed for at deltage.
På medlemsmødet i Aarhus den 6. marts er der en dybdegående orientering, om de 2 ændringsforslag som
skal til afstemning. Ændringer som vil være en fordel for vore medlemmer. Seniorklubbens bestyrelse anbefaler at stemme for forslagene.
Toscana med fly.
Seniorklubben tilbyder vore medlemmer en 8 dages flyrejse til Toscana, Italien. Der er afrejse fra Aalborg
lufthavn den 13. september 2018. I forbindelse med afrejse og hjemkomst vil der være bus opsamling langs
motorvej E45. Kører du selv er der gratis parkering i Lufthavnen.
I turen indgår transfer fra lufthavn til hotel, mad på flyet. Under opholdet er der ½ pension, med morgenmad og aftensmad, om aftenen indgår et glas vin en øl eller vand.
I turen indgår der udflugter, som man kan deltage i hvis der er lyst. I udflugterne indgår ikke entre. En af
udflugterne er et besøg ved en vinbonde. Udover vinsmagning er der også en frokost og dette arrangement
har en pris på 19. EUR. Deltager du i øvrige udflugter er der entreer på 25. EUR
Prisen for rejsen vil ved minimum 30 deltagere være 7095 Kr. ved minimum 40 deltagere er prisen 6795
Kr.
Rejseforedrag.
Der arrangeres et rejseforedrag om turen torsdag den 15. marts klokken 13.00, i vore lokaler Stavanger
gade 10, Aarhus.
Seniorklubben serverer øl, vand og vin samt kaffe og the.
Arrangementet er gratis. Der skal ikke foretages tilmelding. Du møder blot op hvis du har lyst.
På mødet er der mulighed for at tilmelde sig til turen. Deltager du ikke i mødet, kan tilmelding ske fra den
16. marts klokken 09.00 på telefon 98 11 38 81, Ole Jensen. Der kan ikke tilmeldes på mobil eller telefonsvarer. Ved tilmelding skal vi bruge fulde navn der står i dit pas. Samt fødselsdato.
Vil du se mere om turen kan du med fordel besøge vores hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk her
klikker du på rejser. Med nyhedsbrevet er der vedlagt en udførlig beskrivelse af rejsen.
Vi glæder os til at se dig på informationsmødet den 15.marts.
Maastricht.
Her startede salget den 5. februar, der er forsat ledige pladser. Tilmeldinger modtages på telefon 98 11 38
81 Ole Jensen.
Generalforsamling 2018.
Med nyhedsbrevet for april udsendes indbydelse samt udførlige køreplaner. Generalforsamlingen er torsdag den 19. april i Park hallen Kolding. Reserver denne dag til en hyggelig dag med tidligere kolleger.
Det var alt for denne gang
Ole Jensen
Formand: Ole Jensen, Tyge Brahes Vej 38, 1., 9000 Aalborg 98 11 38 81
Kasserer: Flemming Christiansen, Højvej 25, 8471 Sabro 86 94 99 01

 x15843@tdc.dk

 seniorklubtdc@gmail.com

Se nyhedsbreve, kalender, m.m. på www.seniorklubbentdcjylland.dk

Bagsiden

Aktivitetsudvalg nord.
Rundvisning Aalborg lufthavn, Ny Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby. Onsdag den 14.marts klokken
10.15 mødes vi ved hovedindgangen.
Program for rundvisningen er:
Vi bliver ført til balkonen hvor dagens program starter. Per Geisler har et indlæg om Aalborg Lufthavn – et
centralt knudepunkt for regional udvikling.
Herefter rundvisning i lufthavnen, passagerernes og bagagens vej gennem lufthavnen backstage.
Et tilbud som lufthavnens gæster: I kan handle i Duty free med 10% rabat på alle varer, dog undtagen cigaretter & spiritus samt varer der er nedsat i forvejen.
Efter rundvisningen der varer ca. 2½ time nyder vi en Meeting frokost der består af: Sandwich af hvedebrød med lufttørret skinke med mozzarella, fennikel salat, chutney af grillet rød peber & basilikummayo.
Hertil serveres en øl eller vand.
Deltagelse er gratis, der plads til 50 deltagere.
Tilmelding fra mandag den 5. marts klokken 09.00 til onsdag den 7. marts klokken 12.00.Til Svend
Christensen telefon 29 60 63 97.
Husk der er gratis parkering.
Venlig hilsen
Aktivitetsudvalg nord

Aktivitetsudvalg øst.
Så er vi kommet til det tidspunkt hvor vi vil arrangere en sommertur. Som bliver fra den 3.juni til den 6.
juni 2018. En dejlig 4 dages tur til Altes Land, Nordeuropas største frugtavler område. Denne tur kan ses
på seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk.
Prisen er pr. person 3195 kroner, tillæg for enkeltværelse 600 kroner. Prisen
inkludere bustur, færge over Elben, hotelophold, halvpension fra første dags aften til og med morgenmad
sidste dag. Vi byder på frokost 2.dag ”Borrsteller-Apfelsuppe”, samt frokost på 3 og 4 dag.
Vi håber på jeres interesse for turen. I kan tilmelde jer samt få et rejseprogram hos Bent Grølsted på telefon
24 40 62 25 fra den 5.marts kl.09.00. Først til mølle vil være gældende.
Bankospil.
Her i marts måned er der også bankospil, som kører på samme præmisser som tidligere. Med fine præmier
i både bankospillet samt i det amerikanske lotteri. I pausen kaffe som sædvanligt.
Denne gang spiller vi onsdag den 21 marts klokken 14.00 i vore lokaler Stavanger gade 10.
Ilse er klar ved telefonen 86 28 10 28 fra mandag den 5. marts klokken 09.00.
Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Randers – Djurs.
Onsdag den 7. marts, centralen Klostergade 4 klokken 10.00 generalforsamling og minibanko. Vi mødes til
kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende afholder vi den årlige generalforsamling, vi slutter af med minibanko
Venlig hilsen, bestyrelsen

Vidunderlige Toscana – 8 dage
Italiens kulturelle skatakammer
Toscana har det hele. Charmerende gamle byer, uvurderlige kulturskatte, landskabelige scenerier præget af højdedrag
beplantet med oliventræer, vinstokke og cypresser, et spændende køkken og gode vine. Vi bor i Montecatini Terme,
der er beliggende for foden af Appenniner-bjergkæden og er en af Italiens mest eftertragtede kurbyer, berømt for sin
elegance og luksus. Byen er en herlig kombination af grønne parker, en hyggelig gammel bydel og brede boulevarder.
På denne rejse går vi i fodsporene på de store kunstnere Leonardo da Vinci og Michelangelo i Firenze, ser det
verdensberømte skæve tårn i Pisa, lader os betage af den smukke toscanske natur og meget mere

Rejsebeskrivelse
Torsdag den 13. september 2018
kl. 11.00 Kolding, Slotsalle/Jernbanegade, ovf. Banegårdspladsen, kl. 11.25 Vejle, Friis Hansens
Vej 12, Vinding, Vejle (gratis langtidsparkering), kl. 11.55 Horsens, Frakørsel 56, Q8/Burgerking,
Horsens V., kl. 12.35 Viby, P-plads ved Kirken, Grundtvigsvej, kl. 13.15 Randers, Jernbanegade,
p-plads overfor Rema 1000, kl. 13.50 Haverslev, Industriparken 2, Circle K, kl. 14.30 Aalborg
lufthavn, mødetid
kl. 16.10

Fly Aalborg – Bologna inkl. mad ombord

Fredag den 14. september til onsdag den 19. september 2018
Montecatini Alto og vinbonde
Halvdagstur
Med bjergbanen kører vi op til den middelalderlige fæstningsby, Montecatini Alto, der ligger højt
over Montecatini Terme. På byens hovedtorv findes der flere hyggelige caféer og rester af det
oprindelige fort. Fra Montecatini Alto er der en fantastisk panoramaudsigt over området. Vi
besøger dernæst en lokal vinbonde, hvor vi smager på stedets vine og toscanske specialiteter.
Serveringen vil gøre det ud for frokost (ca. EUR 19,00 pr. person).
Firenze
Heldagstur
I Toscanas hovedstad, Firenze, ved Arno-floden har flere af Italiens berømte kunstnere som
Leonardo da Vinci og Michelangelo sat deres præg. Blandt de mange seværdigheder ser vi S.
Croce-kirken, Santa Maria del Fiore-domkirken med den store røde kuppel og de typisk toscanske
stribede mure. Ved siden af domkirken ses det ottekantede dåbskapel med blandt andet den
berømte Paradisdør. Vi besøger byens middelalderbydel, hvor digteren Dante levede. Over Arnofloden fører den berømte bro, Ponte Vecchio, med dens mange guldsmedebutikker. Nær broen
ligger kunstgalleriet, Uffizierne, med værker af nogle af verdens største billedkunstnere samt den
smukke Piazza della Signoria-plads med rådhuset, Palazzo Vecchio.
Pisa – Lucca
Heldagstur
Vi besøger Pisa, der ligger ved Arno-floden. Den har tidligere været en dominerende italiensk
havneby. I dag er byen verdensberømt på grund af Det Skæve Tårn. Vi besøger kirkekomplekset
med klokketårnet, domkirken og dåbskapellet, der er opført i pisa-romansk stil. Derefter går turen
videre til Lucca, der hørte under det antikke Rom. Bymuren omkring Lucca er en af byens mange
seværdigheder, idet den består af stjerneformede volde. På en spadseretur gennem byen ser vi bl.a.
domkirken med den grøn-hvide marmorfacade og byens handelsplads, der er oval, idet den følger
linjerne fra et tidligere amfiteater.
Volterra - San Gimignano
Heldagstur
Volterra, som ligger majestætisk på en bakketop midt i et bølgende landskab, var en af de vigtigste
etruskerbyer. I byen besøger vi ruinerne af det romerske amfiteater og domkirken, og der vil blive
lejlighed til at kigge på de mange forretninger med bl.a. alabasthåndværk. Byen rummer desuden
mange levn fra etruskertiden, herunder bymuren med den berømte byport, Porta dell´Arco, og et af

de vigtigste etruskermuseer i Italien. Herfra kører vi til San Gimignano, der er kendt som byen med
de mange smukke forsvarstårne fra middelalderen. I hovedgaden med de små, hyggelige pladser
findes mange spændende butikker. Vi ser byens domkirke, det gamle rådhus og byens forfaldne
fæstning, Rocca, hvorfra der er en fremragende udsigt over byens tårne og de omkringliggende
olivenlunde og vinmarker.
Vinci
Halvdagsudflugt
Vi kører til Vinci, der, som navnet antyder, er Leonardo de Vincis fødeby. Vi tager på en lille
byrundtur i de hyggelige gader, som afsluttes ved Museo Leonardiano di Vinci i byens gamle
middelalderslot fra 1100-tallet, hvor man finder spændende udstillinger over da Vincis liv som
opfinder og videnskabsmand. Tid på egen hånd til at besøge museet.

Torsdag den 20. september 2018
kl. 19.30

Hotel Massimo D’azeglio, morgenbuffet
Bologna lufthavn, ankomst
Fly Bologna – Aalborg inkl. mad ombord

kl. 21.45 Aalborg, ankomst, kl. 22.45 Haverslev, Industriparken 2, Circle K, kl. 23.10 Randers,
Jernbanegade, p-plads overfor Rema 1000, kl. 23.50 Viby, P-plads ved Kirken, Grundtvigsvej, kl.
00.30 Horsens, Frakørsel 56, Q8/Burgerking, Horsens V., kl. 01.00 Vejle, Friis Hansens Vej 12,
Vinding, Vejle (gratis langtidsparkering), kl. 01.25 Kolding, Slotsalle/Jernbanegade, ovf.
Banegårdspladsen

Hotel:

Hotel Massimo D’azeglio
www.hotelmassimodazeglio.it
Hotel Massimo D’Azeglio er et ældre og meget veldrevet hotel med en perfekt beliggenhed i
Montecatini Terme nær byens torv, butikker, cafeer og barer. Hotellet råder over elevator,
restaurant og en bar med udendørs servering. Hotellet rummer i alt 58 værelser som er velholdte og
udstyret med alle forventelige faciliteter så som bad, toilet, safeboks, minibar, aircondition og
hårtørrer. WiFi er tilgængelig på værelser og i fællesområderne. Hotellet er kendt for sit gode
køkken. Morgenbuffeten er typisk italiensk med brød, mælkeprodukter, søde sager mv. Om aftenen
serveres 3-retters aftenmenu med både nationale og internationale retter. Der serveres et glad
husets vin med vand til middagen. (vin kan omveksles til én øl eller sodavand (max. 5 gæster pr.
gruppe)).

Priser/person:

Arrangement ved min 40 personer
Arrangement ved min 30 personer
Tillæg for enkeltværelse:

Kr.
Kr.
Kr.

6795,00
7095,00
690,00

Forsikringer:

Årsafbestillingsforsikring 2018:
Kr.
252,00
Årsrejseforsikringer:
Under 70 år kr. 323,00, over 70 år kr. 485,00, over 80 år, kr. 645,00
Alle forsikringer tillægges 1,1% i statstillæg

Inkluderet:

Bustransport Kolding – Aalborg t/r, fly Aalborg - Bologna t/r, mad på fly t/r, 7 overnatninger på
Hotel Massimo D’azeglio, 7 x morgenmad, 7 x aftensmad med vin og vand, udflugter ifølge
program, tur med bjergbane i Montecatini Terme, dansk rejseleder bureaumoms iht. nye regler pr.
01.01.2011, bidrag til rejsegarantifonden, udvidet rejsebureauansvarsforsikring i henhold til lov om
pakkerejser

Ikke inkluderet:

Entréer, personlige udgifter, frikkevarer udover nævnte, forsikringer

Entréer:

Vinsmagning med frokost ca. EUR 19,00. Entréer udgør ca. EUR 25,00.

Fly:

Det er tilladt at medbringe 1 stk. bagage a max. kg. 20 per person. Derudover kan der medbringes
max. 5 kg. håndbagage. Brev med yderligere informationer, forventes udsendt fra NILLES via email ca. 1-2 uger før afrejse.

