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Som læser af Næstved Bladet får du disse specielle læsertilbud.
Oplys rejsekoden NB ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

6 dage på hotel i Sydfrankrig

Aix-en-Provence
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Pris pr. person i dobbeltværelse

2.449,-

Best Western Aix Sainte Victoire ★★★
Pris uden rejsekode kr. 2.749,De solsvedne Sainte Victoire-bjerge, der ligger 15 km fra
t PWFSOBUOJOHFS
den gamle, sydfranske kongeby Aix-en-Provence, var både
Picassos og Cézannes private paradis. Med udgangspunkt fra
t YNPSHFOCVGGFU
det hyggelige hotel kan man selv opleve den sanselige, sydt YSFUUFSTNJEEBH
franske sommerstemning, som tiltrak verdens førende kunstt YWJOTNBHOJOHQÍ
nere. Hotellet ligger mellem landsbyerne Fuveau og Rousset
 WJOHÍSEFO%PNBJOF5FSSF
som nabo til en 18-hullers golfbane – og omgivelserne grænde Mistral
ser helt op til Cézannes berømte bjerge, der er motiv på 60
t YFOUSFPMJWFOPMJFNMMFO
af hans malerier. Tager man turen ind til Aix-en-Provence,
Moulin du Calanquet inkl.
møder man endnu mere uforfalsket Provence-stemning. Byen

QSWFTNBHOJOH
er en af Frankrigs bedst bevarede, hvor plaskende fontæner,
blomstrende balkoner og Provences største og mest farverige
torvemarked fylder gadebilledet. Bliver middagsheden for slem "OLPNTU Valgfri frem til 26.11.2014.
Turistskat EUR 1,- pr. person pr. døgn
kan man tage en dukkert i hotellets pool.

3 dage i Tyskland

Storbyferie i Hamburg
3 overnatninger
1.199,-

Børnerabat

1 barn 0-11 år gratis
1 barn 12-17 år DKK 349,Max. 1 barn pr. lejlighed
Pris pr. person i lejlighed (ved 2 voksne)

799,-

Det er opsigtsvækkende
kunst - her skulputuren
Beast .

Jens Galschiøt skulpturer kan opleves ved
Næstved Kunstforenings kommende
udstilling.
KUNST: Næstved Kunstforenings kommende udstilling
viser sommeren over værker
af den verdensberømte dan-

ske kunstner Jens Galschiøts
debatskabende skulpturer.
Værkerne kan ses i Kunstforeningens bygning på Sct.
Peders Kirkeplads og på
græsarealet ved den fritlagte
Suså.
Der holdes fernisering lørdag 28. juni kl.13-16. Udstillingen åbnes af formand for
kulturudvalget Linda Frederiksen, og Jens Galschiøt vil være
til stede. Der er velkomst og
lodtrækning blandt foreningens medlemmer kl.13.30.
Jens Galschiøts kunstneriske produktioner spænder vidt,
fra smykker og små fine
skulpturer til enorme politisk
betonede værker.
Han skaber sine kunstværker med et dybt ønske om, at
alle respekterer hinanden uanset køn, race og religion. Værkerne udstilles rundtom i hele
verden, hvor de skaber stor
opmærksomhed og debat om
det grundlæggende menneskesyn.
Kunstnerens hjemløseskulpturer har været udstillet
i Europa-Parlamentet i forbindelse med at Parlamentet
drøftede hjemløses forhold i
hele Europa.

Jens Galschiøt’s hjemløsefigurer har været udstillet i
Europaparlamentet.

Uddannet klejnsmed
Jens Galschiøt blev født i 1954
i Frederikssund. Han flyttede
til Odense i 1973 og blev
uddannet som klejnsmed på
Lindøværftet. Herefter arbejdede han som selvlært sølvsmed og skulptør.
I 1985 åbnede han sit 2.500
kvadratmeter store atelier, som
ud over bronzestøberi og
værksted også rummer undervisningslokaler, konferencesal
samt galleri og skulpturpark.
Der er ændrede åbningstider på udstillingen med
åbnet tirsdag-fredag 11-14 lørdag-søndag kl. 10-16.
Udstillingen slutter søndag
31. august.
dry

Festtilbud

1SJTVEFOSFKTFLPEFLS 
Pris uden rejsekode 949,Oberhouse Apartments

0CFSIPVTF"QBSUNFOUT
Lige nord for Hamburgs Altstadt og tæt ved søen Aussenalster
ligger hotellet i et af byens fornemme kvarterer; Harvestehude.
Herfra er der blot 4 minutter med U-bahn ind til for eksempel
de mange butikker og varehuse på Jungfernstieg (4 km), som
er byens helt store shoppingmekka.

4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Tyskland

Kejserbyen Goslar

tPWFSOBUOJOHFS
t&M WBOEPHWBSNF
t-JOOFEQBLLF
t4MVUSFOHSJOH
t5VSJTUTLBU
"OLPNTU Valgfri frem til 21.12.2014.
Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.849,-

1SJTVEFOSFKTFLPEFLS 
3FKT 

Børnerabat

1 barn 0-3 år gratis
1 barn 4-12 år ½ pris

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFONBE
t YSFUUFSTNJEEBHCVGGFU
t HMBTTFLU
t SBCBUQÍ)BS[FS
 4DINBMTQVSCBIOFO

)PUFM%FS"DIUFSNBOO★★★★
Harzens hovedstad, tidligere kejserlig residens og en af Tysklands smukkeste middelalderbyer – det er blot nogle af de
betegnelser, som passer på Goslar. Hotellet ligger lige ved
gågaden i centrum – herfra kan I gå på opdagelse i Altstadts "OLPNTUValgfri frem til 28.8.2014.
snævre gader med de velbevarede bindingsværkshuse.
Turistskat EUR 3,- pr. person pr. døgn.

BESTILLING

Teknisk arrangør:

70 20 34 48

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

www.happydays.nu

Åbent hverdage kl. 8–17.

Husk rejsekode: NB
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DE HVIDE SVANER
Karrebæksminde · Tlf. 55 44 24 16
www.restaurant-dehvidesvaner.dk

