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Rejselivet efter Covid 19 og vores kommende
generalforsamling tirsdag 15 marts på diget kl. 17
De store taber de sidste to år, er befolkninger verden over, med alle
de dage vi hver i sær har mistet, med de aktiviteter vi ynder at
foretage os. Heldigvis har mange af os fundet andre aktiviteter, som
kunne passes ind i en hverdag med Covid 19.

De andre taber på verdens arena, er de mange servicefag, hvor
mange mennesker mødes, de fag har lidt ufattelige tab. De tab som
firmaerne har lidt, har også spredt sig som ringe i vandet. SAS Travel
Club er heller ikke gået ram forbi, vi har som Klub ligget underdrejet
i to år.

Klubbens aktiviteter har stort set ligget brak, det gælder hjælp til
medlemmer, da ingen har rejst.

Møder som generalforsamling, har ikke fundet sted, derfor vil alle i
bestyrelsen være på valg, her på den kommende generalforsamling,
som afholdes tirsdag 15 marts kl. 17:00 på Diget Kastrup (over SAS
klubbens restaurant) Meld dig til, dersom du vil spise med.

Bestyrelsen håber, at se dig til generalforsamlingen, og være med til
at tegne fremtiden for SAS Travel Club, dersom du har nogle tanker
eller ønsker, som kan forme klubbens arbejde til gavn for dig selv og
de øvrige medlemmer.

Da rejser og andet var lukket ned, benyttede vi tiden på en ny
hjemmeside til klubben. Årsagen til en ny hjemmeside var, at den
eksisterende var fyld med oplysninger, som ikke fulgte med tiden.

Går du ind på https://sastravel.dk vil du se klubbens nye
hjemmeside, som stadig er under udvikling. Det betyder, at du må
kontakte klubben, dersom de tilbud du søger, ikke er på: 
https://sastravel.dk

Skriv til office@sastravel.dk eller kom ud på kontoret der sidder
Kirsten Holmberg hver tirsdag mellem 11 til 15. Parat til at hjælpe
dig. Husk at alt hjælp er gratis når du er medlem, og så kan du
samtidig få dit nye medlemskort.
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Et ulandsprojekt med sidegevinst til SAS Travel Club.
Sidegevinsten består i, at nu kan SAS Travel Club medlemmer leje en
ejendom i Kenya.

Hvordan hænger det sammen?
Jo! Ejerne af den afrikanske ejendom startede for nogle år siden et projekt i

Kilifi, Kenya, som
skal øge de unges
muligheder i
samfundet for at få
job. Målgruppen er
unge mellem 18 og
32 år, som ikke har
råd til eller mulighed
for en uddannelse.
På skolen tilbydes
kurser i forskellige
færdigheder, som
oplæring i IT, frisør,

fornuftig madlavning m.m. Skolen er også et samlingspunkt for den lokale
befolkning. Skolen finansieres ved donationer. Meningen er, at skolen selv på
sigt skal kunne klare sig uden hjælp fra Danmark.
Ulandsprojektet omfatter også sponsorering af skolebørn i aldersgruppen 14 –
18 år.
Når udlejerne ikke befinder sig i Kenya, er der mulighed for at klubbens
medlemmer kan leje deres ejendom til en fornuftig pris. Se mere på side 4.
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Feriebolig i Østafrika

Beliggende 70 km nord for Mombasa i Kilifi, Kenya. 6 - 8 sovepladser

Bo1igen er en ejendom med flere bygninger og swimmingpool pa en 4000 m2 stor
højtliggende kuperet grund med udsigt over området og Kilifi Creek.
Ejendommen er charmerende efter lokale traditioner med kølende makutitag.

Der er vagtselskab tilknyttet ejendommen og du vil blive serviceret og guidet af
gartner, der bor i bolig på stedet samt af housemaid der sørger for rengøring og
tøjvask samt morgenmad og frokost.

Ejendommen indeholder.
Hovedhus med entre, soveværelse, badeværelse yderligere 2 sovepladser Samt
meget stor overdækket udestue. Endvidere terrasse i tilknytning til
Gæstehus med 2 soveværelser, badeværelser stor udestue.
Køkkenhus på 25 m2 med overdækket spiseområde.

Udover findes der på grunden personalebygning med garage.
Ejendommen har Stor swimmingpool — strand 10 min fra huset.
Mulighed for Wi-Fi, samt Safari eller endagsture kan arrangeres med afhentning
på Stedet
En af Afrikas bedste golfbaner ligger 15 km væk.
Mulighed for kitesurfing samt snorkling i området.
Strande ved det Indiske Ocean ligger 15 min væk med Tuk Tuk

Indkøbsmuligheder samt restauranter i gåafstand, ellers transport rundt med Tuk
Tuk (koster 6-10 kr.)

HVIS du er interesseret i at leje ejendommen, kan detaljerede oplysninger
rekvireres.

Prisen for SAS Travel Club er 90.000 KSh (ca. 5.200 kr.) pr. uge Ved 2 — 4
personer og 110.000 KSh (ca. 6.400 kr.) pr. uge ved flere personer.
Mindste leje periode er 2 uger (3 uger anbefales)
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SAS Travel Club har indgået samarbejde
med Massimo Villas, som udlejer feriebolig i hele
Italien. 

Massimo Villas ser i første omgang “dyrt” ud, men i deres villas/lejligheder er
der mange sovepladser, som giver dig mulighed for at tage på ferie med gode
venner, eller have børn og børne med på ferien.

Hvordan booker man?
Man booker på deres hjemmeside: www.massimovillas.com

På  hjemmesiden der kommer frem, findes en booking form.
Man udfylder den med de ønskede datoer og i besked-feltet skriver
man: SAS Travel Club + sit medlemsnummer, så får man en bekræftelse, og
rabatten som er 10% i høj sæson (juli - august) og 15% resten af året.
På siden kan man også stille spørgsmål til Massimo Villas (net-samtale).

Husk dit medlemskort , som skal vises ved ankomst.
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               Puerto de Alcudia Mallorca

Mallorca er helt særlig.En skøn pose blandede bolsjer. Overalt på øen er
der en autentisk mallorquinsk atmosfære,historie,lokale fester,mange
oplevelser, fantastiske muligheder for at cykle, dyrke forskellige slags
sport samt mulighed for at studere spansk.Der er golfbaner i Pollensa, i
Aucanada ved Alcudia og rundt på øen.

Alcudia er beliggende på nordsiden af Mallorca.

Alcudia by er en af de ældste byer med en historie, som går tilbage til
romernes tid på øen. Byen hed dengang Pollentia, hvilket vejen, som
fører ud til havnebyen Puerto de Alcudia, stadig hedder. Da araberne
erobrede øen, blev byens navn ændret til Alcudia, som betød højen.

Byen er så hyggelig med smalle gader, mange cafeer, små barer og
restauranter.Den gamle bymur rundt om Alcudia er bestemt værd at se.
Marked i byen hver tirsdag og søndag. Den lille slagter ved paseo’en har
grillstegte kyllinger, bestil gerne,inden I går rundt på markedet, aftal
afhentningstidspunkt, så har I nem mad til frokost eller aften.

Pollensa og Puerto Pollensa, nabobyerne er nemme at komme til med
bus, bil, cykel eller en vandretur.

Markeder både i byen og i havnen.Hyggelig pinjepaseo langs vandet i
Puerto de Pollensa efter havnen.
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Cala Sant Vicenç’s små strandbugte ligger mere i læ end Alcudia
stranden. Tag tæppe & picnickurv med på en solrig dag.Udsigten fra
Formentor halvøen er smuk i solnedgangen.Vinteren i Alcudia bugten og
generelt på øen er præget af afslapning, samvær med venner og familie
efter en ofte hektisk og arbejdsom turistsæson. Stranden i Alcudia ligger
øde hen og er perfekt til den lange daglige gåtur.

De mange “feria” lokale byfester fra landsby til landsby er en oplevelse
værd. Det starter med La Beata i Santa Margalida i slutningen af
september,hvor byen lukker og fester i 4 -5 dage.Lokale dragter, smukke
blomsterpyntede vogne, optog igennem byen. En fantastisk oplevelse,
som vi blev inviteret til af lokale venner, hvis familie og venner boede i
byen. Vi kom til frokost i garagen, som fungerede som spisekøkken med
en slags udekøkken, hvor tomater og anden høst hang på væggene ned
fra loftet. Hele familien, svigermor, onkel, andre familiemedlemmer med
børn samt os nød en herlig frokost, hvor alle talte i munden på hinanden
og gestikulerede med hænderne.

Derefter siesta for de fleste, vi valgte at gå en tur i landsbyen med vores
veninde, hvorefter festen begyndte “ feria la beata” med så flot et optog
igennem hele byen frem til midnat, hvorefter vognene skulle plyndres for
blomsterne, som jo ellers ikke kunne holde. Vogne pyntet med
forskellige udsmykninger, alle med gamle historier, stolte børn udklædte
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i forskellige kostumer og nationaldragter. Vi havde en pragtfuld aften,
som sluttede hos familien, igen med masser af mallorquinske
specialiteter, vand, champagne og vin.Søndage samles familierne om
hjemmelavet paella, en tur på den lokale restaurant med hele familien,
vandreture, biludflugter med venner til klostrene og rundt på øen.Lluch
klosterets drengekor synger i kirken hver søndag, ja, det kongelige
danske drengekor har fyldt kirken med deres flotte stemmer. En smuk
oplevelse som kan kombineres med en vandretur i området.

Festsæsonen varer til langt efter jul og Hellig tre konger 6. Januar,hvor
de 3 konger, Kasper, Melchior og Baltazar kommer sejlede til øen’s
havne den 5. januar om aftenen, hvorefter de rider til hest igennem
byen, de kaster karameller ud til folk langs ruten. Alle børn er meget
forventningsfulde, for de tre konger har gaver med. Gaver, som de får
morgenen efter, festen fortsætter med et flot optog de forskellige
landsbyer samt et stort fantastisk optog i Palma.Herefter den 16. Januar
hvor Sa Pobla fejrer Sant Antoni,feria‘en”, hvor mørket drives ud, lyset
bydes velkommen med optog og et fantastisk festfyrværkeri i det gamle
rådhus i byen.Virkeligt flot, husk varmt tøj, barer og restauranter er
åbne.Sa Pobla er en gammel bondelandsby “Mallorca’s Køkkenhave”
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Marked om søndagen.Sa Pobla lukker i 4-5 dage for bilkørsel, bål i
gaderne, byen fester videre til den lyse morgen..Efter fyrværkeriet spiser
mange familier hjemmelavede empanadas, drikker champagne
sammen familen og venner fra andre landsbyer, som er kommet for at
feste sammen med dem, som det også sker i deres landsbyer, når de
har deres feria’s.

I februar er karnevallet den store fest, som igen optager hele øen i nogle

dage, fylder gaderne med optog, glæde, farver, magi og musik, inden de
skal fejre Balearerne’s festdag 1. marts. Her uddeles præmier for
udklædningerne. Marga, som iår i Puerto de Soller vandt 100 • for den
bedste individuelle udklædning, som var halv kvindelig nederdel, hår/hat,
makeup og halv mandlig påklædning i bukser, skjorte, vest og hat.

Påsken kommer med endnu et fantastisk optog, hvorefter sæsonen
starter, hoteller og restauranter åbner, og ferieturisterne
kommer.Cykelrytterne, vandrefolket og langtidsgæsterne er her allerede
fra efteråret, og typisk løbende frem til sommerferie sæsonen.Der er
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masser muligheder om dagen over vinteren til trods for, at der er lukket
mange steder, til gengæld er der så hygge de åbne steder. Om aftenen
trækker de fleste sig tilbage sammen med familien.

Næsten gratis sprogundervisning i spansk for udlændinge via det lokale
rådhus. Yoga, golf, tennis og andre ting. Spørg jer for.Langtidsudlejning
af boliger over vinteren til fornuftige priser.Ansatte i hotel, rejse og
servicebranchen beskæftiget ved at male og renovere rundt om på øen.
Andre drager videre til Kanarieøerne og de lande i Sydamerika, hvor der
er højsæson. Her hjælper de tit familien.

Resauranterne på øen åbne om dagen,enkelte har åbent om aftenen,
normalt spises hovedmåltidet til frokost.Dagens ret 11- 15.-Euros har de
på Restaurante Alcudia,Restaurante Sol y Verge m.fl. Her fås 3 retter
med valgmuligheder, brød, aioli, forret, hovedret, dessert, vin og vand.
Der er ofte fuldt hus, da det er meget populært blandt de lokale.Mallorca
er en oplevelse værd udenfor sæsonen.Find det område som er bedst
for jer, lej en lejlighed eller book en hotellejlighed. RCI, som nu hedder
EA, udlejes via kontoret.Mange har special tilbud om vinteren, nogle
med halvpension.Læs lidt om øen, opsøg de steder med interesse, kør
ud i det blå.Tag en overnatning et andet sted på øen, men behold jeres
base.Onsdags markedet i Sineu er eneste med levende dyr. En by med
trapper, let stejle gader samt en hyggelig plads midt i byen.Ses Torres
er en stor buffet restaurant lige udenfor Sineu .Her er der en virkelig stor
buffet, som konstant har friske varer, hurtig udskiftning. En god
mulighed for at smage på det mallorquinske køkken til en fornuftig pris.
De har egen opdræt af dyr. Bedst om søndagen eller på en helligdag.
Ca. 17 Euros inkl. Vin, øl, vand, brød og aioli.

Oplev øen og kulturen i fred og ro over efterår, vinter og foråret.Smukke
blomstrende mandeltræer sidst i januar først i februar.

Via SAS Travel Club kan vi hjælpe jer med leje af hus, lejligheder og
anbefale hoteller. Kontakt gerne Kirsten på kontoret via mail, telefon eller
personligt om tirsdagen.Se Hjemmesiden

Joana’s hus i Alcudia

Daniel’s lejlighed i Santa Ponsa

Undervejs lejlighed i Palma Nova, studio lejlighed i Alcudia

Undervejs rækkehus i Moscari.
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Vi er behjælpelige med priser og leje af bolig.

Jette Kruse

Santa Ponsa lejlighed 2-3 pers.

50 kvm lejlighed med havudsigt og solnedgang.

Lille privat strand, pool og parkering. Beliggende i en pæn
etageejendom med elevator.

Lejligheden består af
soveværelse
db.seng, toilet/bad,
stue med åbent
køkken samt en lille
hyggelig terrasse.
Nyd terrassen’s flotte
havudsigt og
solnedgangen.

Slutrengøring,
håndklæder og
sengetøj inkl.,

dog medbringes
strandhåndklæder.
Bus til/fra Palma/
lufthavn tæt på
ejendommen.

Kontakt Daniel via
SAS Travel Club
kontor eller vores
hjemmeside.
Pris pr. nat varierer
fra 75.- Euros alt efter
sæsonen.
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SAS Travel Club har nyt medlemskort til dig!

Til alle der ikke har fået
deres medlemskort, så
ligger det klar til afhentning
på kontoret.
Det er en fordel for dig at
have dit medlemskort med,
når du vil leje en lejlig eller

opnå rabat, med de aftaler som SAS Travel Club har indgået, for at
du kan få rabat, da kræves det, at du kan fremvise dit medlemskort.

Cafe Globen har foredeag om Nord Korea torsdag, d. 17. marts 2022 - kl. 19:00

Du har helt sikkert din
egen opfattelse af, hvad
Nordkorea er for et
land, men har du
nogensinde tænkt at
landet indeholder flere
lag end dem, som
medierne fremstiller?

Jonas Bang Andersen
er med sine 11 gange en
af de danskere der har

rejst flest gange til Nordkorea, og gennem personlige erfaringer fortæller Jonas,
hvordan det er at være turist og rejseleder i verdens mest isolerede land.

Det vil blive en aften fyldt med forunderlige historier, eftertænksomme øjeblikke
og masser af personlighed fra oplevelserne med nordkoreanere.

CAFE Globen
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Nile Dreams Luxor Egypten
3 lejligheder, fantastisk beliggenhed, med swimmingpool og tagterrasse.

lejlighederne udlejes i et meget smukt hus, netop færdigt, og beliggende i
dejlige omgivelser med swimming pool og tagterrasse.
Indretning og materialer er valgt med omhu.

Lejlighederne er fuldt udstyret. Hver lejlighed har stue med
sofaarrangement og TV (satellit).

De 2 soveværelser har dobbelt seng og 2 enkelt senge. Det åbne køkken har
gaskomfur, køleskab og alle de ting, der ellers behøves. I stueetagen er der
vaskemaskine. Badeværelset har brus. Selvfølgelig er der varmt og koldt
vand. Desuden er der sengetøj og håndklæder.

Alle værelser har
aircondition og udgang til
altan.

Lejlighederne ligger på
West Bank i Luxor, hvor man
også finder de fleste
arkæologiske monumenter,
Kongernes Dal, Hatshepsuts
Tempel og Memnon
Kolosserne. Et ideelt
udgangspunkt for ture i
området, ørken safari,

rideture og ture på cykel er tæt på Lagalta landsbyen med butikker med de
daglige fornødenheder. Desuden er der nogle små cafeer og en restaurant
tæt på. Service taxa kører også tæt på.

Pris: spørg om tilbud, sig at du er medlem af SAS Travel Club og har et
medlemskort.

Velegnet til langtidsleje, speciel pris kan aftale.

Flere informationer på http://sastravel.dk under Afrika / Egypten
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Norderney – en helt særlig ø

Det ligger ikke sådan lige for, at man vælger at holde ferie på
Norderney. Øen er en af syv østfrisiske øer i Tyskland, som ligger på
rad og række i havet sydvest for Elbens udløb i Nordsøen ikke langt
fra Cuxhaven. Der er ingen fast forbindelse til øerne. Man sejler – og
det gør mange gerne for at opleve en smuk og karrig natur, der byder
på en helt særlig oplevelse.

Tekst: Karen Fredslund Ellegaard
Foto: Germany Travel

Norderney har en 14
km lang hvid
sandstrand, hvor
tidevandet også spiller
med. Højden over
havets overflade er 5
meter.

Her kan man vælge
en dejlig og sikker
gåtur på en
bræddebelagt rampe i
Norderneys smukke
landskab.
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Norderney er et af de mindste tyske samfund, der
har eget by flag. Den blå farve symboliserer
havet, den hvide farve sandet og sort Norderney
havskiltet.

Norderney er en af  syv østfrisiske øer ud for Tysklands nordkyst. Øen er
ikke et typisk valg for danskere som feriemål. Men absolut en rejse værd.
Norderney udtales i øvrigt af øens beboere med tryk på sidste stavelse.
Her er ingen stress. I sommermånederne drejer det meste sig udelukkende om
at slappe af, nyde livet og holde ferie. Norderney byder nemlig på den mest
fantastisk smukke, brede og hvide sandstrand, der strækker sig over en længde
på mere 14 kilometer. Hver sommer hentes over 2000 af de kendte tyske
overdækkede strandkurve med lærred i blå og hvide striber ud fra
vinteropbevaringen og transporteres ud til stranden, hvor de er dagenes faste
tilholdssted for mange af strandgæsterne.

Som gæst på Norderney er
der mange muligheder og
tilbud for en aktiv ferie i et
velfungerende øsamfund.
Det er nemlig de tusindvis af
feriegæster, som godt læsset
hjemmefra med Euro i
lommerne bidrager til, at
infrastrukturen fungerer.

                                              9-hullers golfbane i klitlandskabet

I Yacht-havnen er der adgang til leje af windsurfere. Der er også
undervisning, hvis det er første gang, du skal ud på brættet. Der er både sejl-
og surfskole. Watt-Welten er en del af UNESCOs naturarv og et museum med
interaktive spil og udfordringer især for børn. For golfspillere tilbydes
ferierende gæster en mindre 9-hullers golfbane i klitlandskabet. Ture med
Segway tilbydes også. Det historiske fyrtårn er et besøg værd. Og der er rigtig
mange andre tilbud til feriefolket, hvis de ønsker andet end at fordrive dagene
på stranden.
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Mødestedet
Hvis man vil have flere oplysninger
er Conversationshaus det centrale
mødested for Norderney-gæster.
Conversationshaus blev opført i
klassisk stil blev i 1837 for at
imødekomme behovene hos de
mere velbeslåede badegæster. I dag
har øens turistinformation også
kontor i Conversationshaus. Her
finder man også et rummeligt bibliotek med læsesal, som tilbyder gratis
regionale og nationale dagblade. Loungen og salonbaren kan nemt friste til at
blive hængende lidt længere.

Et glamourøst Kurtheater
Og så er der naturligvis Kurtheater Norderney opført i 1893 med plads til over
300 gæster. Her vækkes minderne om glamourøse tider. Teatrets indretning er
både pompøst og storslået. Atmosfæren i det røde plyds-barokke Kurtheater er
unik. Placeringen er ideel til foredrag, kreative præsentationer og kulturelle
højdepunkter. Elegancen er tydelig, og indretninger er udført i udsøgte
materialer som velour og fløjl. Salen har søjler dekoreret i farverne rød, hvid og
guld. Den klassiske indretning af rummet med søjler og loger i to etager leder
tanken hen mod fordums storhed, som man ville finde den i Wien, Prag og
Budapest. Men ikke i Østfrisland!
Norderney er ikke større, end at gæster efter en kulturel aften i Kurtheater kan
spadsere hen til et af de 2.000 værelser, som alle ligger i gå-afstand fra teatret.

Badekar
Hele den østlige halvdel af øen er dækket af den Niedersachsiske Vadehavs-
nationalpark. Af hensyn til dyrelivet er adgangen til dette område derfor
begrænset. Norderney har i de senere gennemgået en større forvandling fra at
være en ø, som for hundrede år siden var domineret af  eksklusive gæster. Fra
tiden dengang, kom adelige standspersoner og andet godtfolk for at nyde et
afslappende havbad i behagelig afstand til almindelige mennesker. Og gerne
havde de mest velhavende af gæsterne bestilt hotelværelse – med badekar!
Dengang en sensation.
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Kronprins Georg af Hannover, Herzog von Cumberland, besøgte Norderney
for første gang i 1836 og holdt fra 1851 hof hver sommer på øen. I hans
kølvand fulgte en stærk tilhængerskare af de rige og berømte. Dengang var det
ikke Hr. Hvem-som-helst, der lod sig transportere med færge til Norderney. I
avisen Bade-Zeitungen blev nyankomne gæster annonceret med omtale af titler
og navn: Bankdirektør, fabriksejer, ritmester osv. De noble feriegæster blev ved
ankomsten modtaget af hotellernes personale ved færgen.
I dag er tilstrømningen anderledes direkte. De ankommer med færge, den
hurtige katamaran båd eller lander måske i egen flyvemaskine på øens lille
flyveplads. Der er sket et gigantisk boom i øens  turismen. Retter à la carte
med velsmagende vine er erstattet af en omgang fiskefilet’er og pommes frites
ledsaget af et krus køligt tysk øl.

18 huse på Norderney
Af de syv østfrisiske øer er Norderney den yngste. Øen har kun eksisteret i sin
nuværende form siden midten af   det 16. århundrede.  En folketælling fra 1550
var noteret som “Norder neys Oog” (Northern New Island), med en kirke og
18 huse. Indbyggerne var primært fiskere. I 1797 blev Norderney det første
tyske feriested ved Nordsøen. Siden er antallet gæster steget i en stejl kurve. I
2010 blev der talt 3,8 mio. årlige overnatninger, som er steget de efterfølgende
år. Men Covid-19 pandemien har dog medført en nedgang i feriegæster.

Kulturelle referencer
For sejlkyndige, der har læst den filmatiserede bog “Riddle of the Sands”, får
de i bogen at vide at  Norderney er nævnt. Spionromanen fra 1903 er skrevet
af den irske forfatter Erskine Childers. Også i dansk litteratur er Norderney
nævnt i novellesamlingen fra 1934 “Seven Gothic Tales” skrevet af den danske
romanforfatter Isak Dinesen –pseudonym for Karen Blixen.
Info:
Til og fra Norderney
Touristinformation Norderney, Am Kurpl. 1, 26548 Norderney, Tyskland.
Telefon: +49 4932 891900 Ingen: www-adresse.

Færge til Norderney sejler fra Norddeich, en landsby i det nordvestlige
Østfriesland i Niedersachsen ved Nordsø-kysten. Norddeich (Nordiget) ligger
ca. 2 timers kørsel og 170 km nordvest for Bremen.
Færge-info: https://faehren.net/da/havn/norderney
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Hyggeligt Hus i Puerto de Alcudia Mallorca Spanien
                          >>Casa Joana<< 

Centralt beliggende hus i villakvarter tæt på stranden og havnen.
Prisen på udlejning er baseret på op til 6 personer.
Priserne varierer fra 100.- 180.- Euros alt efter sæson.
Slutrengøring, sengetøj og håndklæder inkl.
Strandhåndklæder skal I selv medbringe.

Huset består af 3 soveværelser med dobbelte senge, 2 bad/toilet, køkken,
opholdsstue med brændeovn, spisestue, en lille have med terrasse og grill. TV,
og Wivi, samt aircondition.

Huset er meget eftertragtet, derfor er det en ide at planlægge i god tid.

Kontakt ejeren via SAS Travel Club på office@sastravel.dk  eller på:
https://sastravel.dk under kontakt.

Yderligere info om området fås via mail til office@sastravel.dk
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SAS Travel Club har indgået
en aftale med Hotel &
Restaurant Chateau Trnová
En oase af ro. Harmoni med
naturen. Livet i balance. Fra
Prag et stenkast væk. Der går
bus fra hotellet og ind til
Prag. Vi ser frem til dig. Der
gives 20 % rabat på udvalgte
pakker.

Hotelværelser. Værelserne
er opdelt i flere kategorier.
Nogle værelser er udstyret i
et moderne look, andre
mere overdådigt.
Vi har dog altid lagt vægt på
din komfort, du skal føle dig
godt tilpas hos os.

Ud over den sædvanlige
overnatning på værelserne,
kan du slappe af med en
god bog i slottets bibliotek, i loungen, slappe af på terrasserne eller i haven eller
nyde god mad i vores restaurant, hvor kokken Pavel Veltruský laver mad.

Selvfølgelig kan du også passe på dit helbred i vores sauna, indendørs pool  eller
udendørs jacuzzi.

Der er to golfbaner i nærheden i Zbraslav og i Líšnice.
Du vil også elske gåture rundt i området, eller hvad med en ridetur på en hest,
det kan også arrangeres. Vil du bare lade ”batterierne” op og vandre, så er
slotshaven et ideelt sted til det!

Tag kontakt til Finn Hansen og få lavet en pakke, som passer dig.
Ring til Tel: +420 605 585 649 eller send en E-mail:  finn@chateautrnova.cz

Mere info på: https://www.chateautrnova.cz/en/

Fremvisning af gyldigt medlemskort, for at opnå rabat
Har du ikke et medlemskort, fås det på klubbens kontor.
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For at holde sideantal på bladet nede, vil der på
generalforsamlingen den 15 marts forligge regnskab for 2021
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SAS TRAVEL CLUB har aftaler
med bil udlejnings firmaerne,
AVIS, HERTZ og HELLE HOLLIS

Ring/Skriv V. til klubben og hent et CDP no. som du skal
opgive ved reservation. Husk at opgive dit medlems nummer
når du skriver/ringer til os.

Ring/Skriv Venligst til klubben og hent et AWD no.som du skal
opgive ved reservation. Husk at opgive dit medlems nummer

SAS TRAVEL CLUB´s
BILUDLEJNINGSPARTNERE

15 % rabat på billejen hos HELLE HOLLIS som medlem af
SAS TRAVEL CLUB se mere på side 23



23

SAS TRAVEL CLUB´s BILUDLEJNINGSPARTNER
på Costa del Sol

15 % rabat på billejen hos
HELLE HOLLIS som medlem af  SAS TRAVEL  CLUB

   HUSK!   Bil skal bestilles via SAS TRAVEL CLUB for at få den rabat som
                                      fratrækkes ved betaling af lejen.
                                     Leje prisen indeholder

• Fri km, fuld kaskoforsikring med selvrisiko, personlig
ulykkesforsikring og 16% moms.

• Gratis courtesy bus service til hovedkontor ved Malaga lufthavn
(800meter) eller benyt

• Lufthavns Ekspress Service, hvor du får bilen leveret til Malaga
ankomsthall. (Service gebyr 15•) Lejekontrakten er forberedt på
forhånd så der er ingen ventetid. Denne service skal forudbestilles.

• Afdelingskontor i Fuengirola
• Stort udvalg af nye bilmodeller

For at få 15% rabat gør du følgende:
1. Gå ind på www.hellehollis.com og find den bil som passer til dit behov.

Der er små biler, familiebiler, mini busser og sportsvogne.
2. Kontakt SAS Travel Club for at få en kode til din bestilling
3. Udfyld derefter din bestilling på www.hellehollis.com.
4. Du modtager herfra bekræftelse på din booking.

Reservation for IKKE-MEDLEMMER

Ring til dansk lokal takst:   Tel. 46 907 907   Fax + 34 95 224 51 86
www.hellehollis.com
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MEDLEMSSKAB Sendes til kontoret, se adresse på forsiden.

Benyttelse af særlige fordele gennem SAS Travel Club, sker ved
henvendelse til kontoret, som har åben hver tirsdag mellem kl. 11 og 15

Fordele som kan nævnes, rabat på ferie lejligheder, og hoteller verden over, billig
og sikker leje af udlejnings biler, så som Hertz, Avis men også Helle Hollis som
klubben har en særlig aftale med i Malaga.

På kontoret sidder Kirsten Holmberg, klar til at hjælpe dig, med diverse bestillinger
og hjælp til køb af flybilletter. m.m.

 Dato:    Underskrift:

Indmeldelses - Blanket Månedlig kontingent 17 kr.

  Ansattes navn:

 Funktionær nr./   Timeløn  nr./  Afdelings kode:

  Privat adresse.

  Post nr.:       By:

 Privat tlf. nr.:       E-mail adresse:

 Medlem af SAS CLUB          Ja: Nej:

MEDLEMSSKAB er BINDENDE for et helt år. UDMELDELSE skal
altid ske skriftligt.
HUSK at meddele kontoret ændring af adresse, afd og e-mail
Man skal være medlem af SAS klubben.

Når du går på pension eller efterløn kan du stadig være medlem til
(204,00 kr. årligt) og man behøver ikke samtidig være medlem af SAS
klubben


