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selskabsskat

Man skal ikke være blind for millionfradrag
B&O-koncernchef Peter Thostrup vil ikke hænges ud for at være 0-skatteyder.
Men hvis skattereglerne giver mulighed for at spare 10 millioner, vil det
da være dumt »ikke at samle dem op«.
Interview
STIG ANDERSEN

M

ens virksomhederne kommer
med det ene rekordoverskud efter det andet, og direktørerne
hæver tocifrede bonusbeløb, nogle endda trecifrede, raser der en diskussion om
selskabernes skattebetaling – og især
mangel på skattebetaling.
Årsagen er skatteminister Kristians Jensens nye lovforslag, der skal sikre, at virksomheder ikke udhuler værdierne i de
danske virksomheder via skattesystemet,
og skatteministerens oplysning om, at 9
af de 20 største virksomheder i Danmark
kun betaler 300 millioner i skat.
En oplysning, der har fået A.P. Møller –
Mærsk til at fare i blækhuset med påstande om, at skatteministeren tager fejl. Men
også andre har følt sig truffet af oplysningerne om erhvervslivets skatteevne – eller
måske snarere skattevilje. Blandt dem er
B&O i Struer, hvor koncerndirektør Peter
Thostrup nødig vil stemples som nulskatteyder.
Det er jo ikke direkte imponerende, når 9
af vore største virksomheder ikke betaler
mere end 300 millioner i skat?

»Nej, og da slet ikke, når vi i B&O har betalt en tredjedel af det beløb«.
Hvor meget betaler B&O i skat?
»Det år, skatteministeren henviser til,
tjente B&O 400 millioner, og de 300 blev
beskattet i Danmark. Det betød en skattebetaling på 85 millioner. Så vi kan ikke
genkende billedet af, at vi har gemt noget
i udlandet eller ikke betalt skat i Danmark«.

Skatteministerens instrumenter
Men debatten om erhvervslivets manglende
skattevilje er vel reel nok?
»Så må skatteministeren spørge sig selv
om, hvad det er for instrumenter, han har
givet erhvervsvirksomhederne. Det er jo
et politisk valg, det der f.eks. ligger i afskrivningsreglerne og fradragsreglerne«.
Så inden skatteministeren pisker en stemning op, bør han se han se på, hvad han selv
har ansvar for?
»Jeg kan jo kun tale om det, jeg kender
til. Men jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi
udstilles, som det sker i øjeblikket«.
Skal det forstås på den måde, at B&O ikke
benytter sig af de muligheder, der er for at
skattetænke?
»Jeg vil sige, at vi opfører os som en or-

dentlig virksomhed. Vi bruger selvfølgelig også revisorer i B&O, men vi har ikke et
scenarium, hvor vi sidder og siger, at vi vil
altså ikke betale skat«.

Vi er opmærksomme
Men helt konkret: Tænker B&O ikke i, hvordan man kan spare skat ved at føre penge
over grænserne?
»Det ville da være flot af mig at sige: Nej,
det gør vi ikke. Selvfølgelig er vi opmærksomme på, hvor vi har nogle muligheder,
men der er altså nogle regler for, hvordan
det kan gøres, som skattemyndighederne
skal godkende«.
Men diskussionen raser jo, fordi der er
nogle, det lykkes for ikke at betale skat i Danmark. Bl.a. har Carlsberg jo meldt ud, at de
lige nu ikke betaler skat, og TDC er blevet
nulskatteyder i Danmark?
»Vi har en prioritering, der hedder at
drive virksomheden ordentligt og at tjene nogle penge. Jeg mener, det er sobert
og ordentligt, og der er ikke tænkt meget
i, hvad der kan laves på De Hollandske Antiller eller andre eksotiske steder«.
»De selskaber, der er i B&O-koncernen,
er alle sammen driftsselskaber. Det er selskaber med et reelt indhold. Og vi sidder
altså ikke og drømmer om at føre en masse penge ud af Danmark, for den danske
selskabsskat er jo lav sammenlignet med
mange andre lande«.
Når I opfører jer så pænt, hvorfor kommer
diskussionen og de kraftige reaktioner så?
»Vel fordi man med såkaldt gearede investeringer kan påføre selskaber en driftsomkostning, som er fradragsberettiget,
og fordi man pludselig oplever, at der er
nogle nationale interesser, der tilsidesæt-

SÅ ER DET NOK. B&O’s Peter Thostrup er vred, fordi han synes, at firmaet
bliver hængt ud som skatteunddrager af
skatteministeren. Vi betaler vores skat,
siger han – og tilføjer, at hvis ministeren
ikke kan lide skattereglerne, må han jo
lave dem om. Foto: B&O

tes i disse gearede transaktioner på tværs
af landegrænser«.
Burde erhvervslivet så ikke tage en diskussion med sig selv om moral og skatteetik, inden man dunker skatteministeren alt for
hårdt i hovedet?
»Puh ha ... det med at diskutere etik og
jura, det ved jeg ikke, om jeg er den rette
til. Som erhvervsleder har man et ansvar
for at varetage aktionærernes, ejernes, interesser og for at drive virksomheden så
godt som muligt. Men selvfølgelig har al-

le virksomheder også en anden dimension, nemlig den, der handler om deres
image. Det er også derfor, vi i B&O reagerer på skatteministerens udmeldinger,
fordi vi udstilles som en virksomhed, der
ikke betaler skat. Og det er usandt«.
Vil du opfatte det som odiøst for B&O, hvis
selskabet et år ikke betalte skat?
»Det kommer jo an på flere ting. Hvis
man f.eks. et år har kæmpeinvesteringer,
har man jo også muligheden for fradrag«.

Samler gerne 10 millioner op
Men hvad siger I til jeres revisor, hvis ikke selskabet får den optimale rådgivning, også på
skatteområdet?
»Vi forventer selvfølgelig, at vore revisorer rådgiver sobert, ordentligt og professionelt«.
Professionel rådgivning kunne jo være at

gøre opmærksom på nogle muligheder. Vil
B&O sige nej til den revisor, der fortæller, at
selskabet kan undgå at betale skat, hvis I gør
sådan eller sådan?
»Nej, jeg vil ikke sige, at vi så ikke vil gøre det. Men langt de fleste af de penge, vi
bruger til revision, er for at sikre, at vores
dokumentation og adfærd på området er
i orden, så vi kan have en professionel dialog med skattevæsnet«.
Men hvis revisoren fortæller jer, at I kan
komme til at betale mindre i skat, er det så
holdningen hos B&O, at det vil I ikke?
»Nej, det er det da ikke«.
Så vil I gøre det?
»Så skal jeg jo kende prisen for at slippe
for den skat. Hvis det er ved hjælp af en
kraftig gearing, så vil vi ikke. Men er det et
spørgsmål om f.eks. timing af nogle betalinger, jamen så, selvfølgelig ville vi da gøre det så«.
Så virksomhedens image som skattebetaler er altså ikke altafgørende?
»Jo. Vi vil da ikke i avisen som nogen,
der smyger os udenom. Men selvfølgelig
skal man ikke være blind for de muligheder, der lægges op til fra skattevæsnets side«.
Men er det ikke lige præcis den grænse –
det at opføre sig ordentligt – skatteministeren pirker til i øjeblikket?
»Det betyder da noget at fremstå som
en ordentlig virksomhed. Men hvis skattevæsnet lægger op til, at vi kan spare 10
millioner, hvis vi gør noget på en bestemt
måde, så vil det da være dumt ikke at samle de 10 millioner op. Og kan skatteministeren ikke lide det, så må han jo lave sin
skattelov om«.
erhverv@pol.dk

Ferienøglen
Aktivrejser
Afrika
21 dage fra Cape Town og Victoria Falls via Namibia. Pris fra
kr. 9.480,-. ekskl. fly. Afrejse hele
året. Internationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Afrika
Kilimanjaro, safari og zanzibar
23 dage med kombination af bestigning af Afrikas højeste bjerg,
imponerende vilde dyr og
strandliv på Zanzibar. Næste afrejse i juni. Pris kr. 26.380,- inkl.
fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22

Borneo
Oplev det tropiske Sarawak på
denne 15 dage lange rejse med
dansk turleder. Dyreliv, hvide
sandstrande og vandring. Afrejse i f.eks. april. Pris fra kr.
16.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Cambodia
Vietnam og Sydkina 25 dage. En
rundrejse gennem nogle af Sydøstasiens smukkeste landskaber og et møde med 3 meget
forskellige kulturer. Afrejse i oktober. Pris fra kr. 19.980,- inkl.
fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Canada
18 dages adventure i det sydvestlige Canada. Oplev British Columbia og Alberta med deres
fantastisk smukke, alsidige og
bjergrige natur. Afrejse i f.eks.
juni. Pris fra kr. 18.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Dolomitterne
10 dages let vandring blandt sætere og bjergtinder i et af Italiens smukkeste bjergområder.
Overnatning på hotel af god
standard. Afrejse i f.eks. juli. Pris
fra kr. 8.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Frankrig
Monty Blanc. Over 12 dage oplever du intenst bjergene ved
vandring fra hytte til hytte. Afrejse fra juni. Pris fra kr. 6.780,inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Færøerne
5-dages besøg på Færøerne med
highlights fra ø-riget højt mod
nord oplevet via lette vandreture. Afrejse i maj og september.
Pris fra kr. 5.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Grønland
19 dages ekspedition med krydsning af indlandsisen for den virkelig kræsne. Maksimalt 10 delta-gere og to turledere. Afrejse i
f.eks. juni. Pris fra kr. 24.980,inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22

Laos
Solnedgang over Mekong, en
uforglemmelig oplevelse. Og intet steds er den smukkere end i
Luang Prabang, den gamle kongeby. 15 dage, afrejse 10.-24/
10.2007. Pris 16900 inkl. rejse og
ophold. Region rejser Tel
9839 2069
www.regionrejser.dk/laos

Grønland
Eqi, Diskoøen og isbjerge på 13
dage. Følg i polarforskernes fodspor ved Camp Eqi og nyd vandreture i noget af Grønlands
mest fascinerende natur. Afrejse
juni - august. Pris fra kr. 21.980,inkl. fly www.topas.dk eller
86 89 36 22

Madagaskar
Aktiv rejse på 21 dage til øen
med den unikke flora og fauna
samt en venlig, nysgerrig og
smilende lokalbefolkning. Afrejse i oktober. Pris fra kr. 24.980,inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22

Grønland
Pukkelhvaler, slædehunde og isbjerge ved Diskobugten. 12 dages tur er fyldt med alt det bedste fra den Grønlandske natur
og kultur. Afrejse fra juni. Pris
fra kr. 20.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Indien
15 dage fra Delhi til Mumbai. Pris
ekskl. fly og lokal betaling fra kr.
4.380,-. Afrejse i f.eks. marts. Internationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Indien
Bestigning af Stok Kangri
(6.124m). Udfordrende trek og
bjergbestigning i Ladakh området. 17 dage. Afrejse i august. Pris
fra kr. 20.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Irland
Vandring ved de Vestirske kystlandskaber. Fine vandreture, store søer og sagnomsprundne steder. Overnatning i Bed & Breakfasts. 10 dage. Afrejse i juli. Pris
fra kr. 8.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Kina
10-dages tur, hvor vi vandrer på
forskellige passager af Muren og
oplever mange af de store kulturelle seværdigheder i og omkring Beijing. Afrejse fra juni.
Pris fra kr. 11.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Kina
16 dage fra Xi’an til Beijing. Pris
ekskl. fly og lokal betaling fra kr.
7.880,-. Afrejse i f.eks. juni. Internationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Korsika
Vandring i de korsikanske bjerge med udgangspunkt i landsbyhus. Smuk natur og autentisk
bjergstemning. 10 dage. Afrejse
juni - oktober. Pris kr. 8.280,inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22

Mallorca
En rejse på 8 dage med vandring
gennem Mallorcas smukke bjerge. Overnatning i små hyggelige
bjergpensionater. Afrejse i april.
Pris fra kr. 8.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 8689 3622
Marokko
15 dages vintertrekking i Atlasbjergene med flotte landskaber
og spændende berberlandsbyer.
Afrejse fra juni - august. Pris fra
kr. 8.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 8689 3622
Mellem Amerika
28 dage fra Guatemala til Panama. Pris ekskl. fly og lokal betaling fra kr. 8.830,-. Afrejse i
f.eks. maj. Internationale grupper. www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Mongoliet
16 dages rundtur under den fantastiske mongolske himmel
med vægt på at opleve nomadernes liv og landets sælsomme natur. Afrejse i juli. Pris fra kr.
22.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Nepal
Blændende hvide tinder og noget af verdens bedste trekking i
Annapurna eller Everest. Tehustreks på 17-24 dage. Afrejse i
marts. Pris fra kr. 14.980,- inkl.
fly. www.topas.dk
eller 8689 3622
New Zealand
Nyt rejsekatalog er udkommet.
En storslående og betagende natur med sneklædte bjerge, urskove og floder, den ene flottede
end den anden. På cykel Sydøen
rundt med følgebus og dansktalende newzealands leder. Det
kan næppe gøres bedre. 22 dage,
afrejse 22/11-2007.Pris 32985 inkl.
rejse og ophold. (2 restpladser)
Region rejser Tel 9839 2069
www.regionrejser.dk/nz
Papua Irian Jaya
En rejse ud til de spændende
stammefolk med gode vandrestier, vilde floder og et farvestrålende dyreliv. 15 dage. Afrejse i
juli. Pris fra kr. 22.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Peru
21 dage med kultur, natur og
aktive oplevelser. Perus højland
og den gamle Inka kultur. Afrejse fra f.eks. juni. Pris fra kr.
22.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Pyrenæerne
Vandring med base i hyggeligt
bjerghotel - fantastiske udsigter
til nogle af Europas flotteste
landskaber. Afrejse i juli og august. Pris fra 8.980 inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Rio
til La Paz. 24 dage overlandrejse i
ekspeditionskøretøj fra Rio de
Janeiro over Argentina til hjertet
af Sydamerika. Afrejse i august.
Pris fra kr. 22.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Rumænien
Landsbystemning og lette vandreture i de Transsylvanske bjerge mellem vinmarker, blomsterenge og skove. 8 dage. Afrejse i
f.eks. juni. Pris fra kr. 6.980,inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22
Rusland
Hovedvægten på denne 12 dages
tur er lagt på trekking og bestigning af Elbrus på 5642 m. Europas højeste bjerg. Afrejse i
juli. Pris fra kr. 15.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Sicilien
Vandreture med base i bjerglandsby. Ture til vulkanen Etna
og øen Vulcano. 8-10 dage. Afrejse april - oktober. Fra kr.
7.480,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Spanien
10 dages vandretur til Picos de
Europa, en af Spaniens smukkeste nationalparker. Med udgangspunkt fra hotel tager vi på
dagsvandreture. Afrejse i april.
Pris kr. 7.980,- www.topas.dk eller 8689 3622
Sydamerika
32 dage fra La Paz til Rio. Pris
ekskl. fly og lokal betaling fra kr.
7.580,-. Afrejse i f.eks. juni. Internationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Sydgrønland
Bygd til vildmark. Indlev dig i
alle facetter af det sydgrønlandske landskab og mød de gæstfrie
grønlændere på fåreholderstederne. 12 dage. Afrejse i f.eks.
juni. Pris fra kr. 12.980,- inkl. fly.
www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Sydgrønland
Explorer. På en uge oplever du et
kontrastfuldt, smukt og varieret
Sydgrønland på egen hånd. Med
lokal kontaktperson tilknyttet.
Afrejse i f.eks. juni. Pris fra kr.
9.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Søhøjlandet
Kajak i Søhøjlandet. 2 dages
grundkursus i havkajak i det
smukke Søhøjland. Lær grundlæggende og økonomisk roteknik. Afholdes fra maj - august.
Pris fra kr. 1.480,- www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Tibet/Nepal
24 dage til Nepal og Tibet - heraf
5 dages vandring ved Mt. Kailas
og besøg ved en buddhistisk festival. Pris fra kr. 34.215,- eks. fly.
Fly priser fra kr. 6.645,- inkl. skatter. Turen starter 17/05/07 Internationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Toscana
10 dage i det hyggelige landsbyhus La Fontanella. Vandring
med udsigt til Middelhavet, gennem marmorbrud og kastanjeskove. Afrejse fra maj - oktober.
10 dage. Pris fra kr. 7.480,- inkl.
fly. www.topas.dk
eller 8689 3622
Toscana
Vandring fra hytte til hytte med
dagtursrygsæk. Oplev selv utilgængelige bjergområder på tætteste hold. 10 dage. Afrejse i f.eks.
juni. Pris fra kr. 6.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Vietnam
Syd til Nord på 22 dage. Saigon
og Mekong floden, strandene
ved Hoi An og hovedstaden Hanoi. Ecolodge og Halong Bugten.
Afrejse året rundt. Pris fra kr.
18.480,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 8689 36 22
Vietnam
15 dage. Hanoi, bjergene ved Sapa med Topas Ecolodge og cruise i Halong bugten. Mange afrejsedatoer. Pris fra kr. 14.980,inkl. fly. www.topas.dk eller
8689 3622
Vietnam
15 dages aktiv ferie, hvor naturen i det nordligste Vietnam opleves og udfordres med vandrestøvler, mountainbike og kajak.
Afrejse året rundt. Pris fra kr.
15.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Bådferie
Frankrig
Flodbådsferie i Frankrig. Lej en
flodbåd og oplev Frankrigs mange floder. Sydfrankrig: 4-6 personer. d. 30/6 - 7/7: 9075 kr pr. båd
pr. uge Rekvirer specialbrochure: Tel. 66 11 47 57
infoPfransk-ferieformidling.dk
www.fransk-ferieformidling.dk

Campingferie udl.
Grækenland
Flyrejser til Tolo på Peloponnes.
Smukt beliggende campingplads direkte ned til stranden.
LuxTelte med køleskab og senge
- Danske guider - Klassiske udflugter.1uge 28/6 3850 kr - excl
tillæg - Børn under 18år 1⁄2 pris
7023 0720 www.suntours.dk
Korsika
Direkte fly fra Billund og Kastrup til Korsika hver lørdag i
skoleferie. 3 dejlige campingpladser med fuldt udstyret udlejningstelte. Pris fra kr 3695/prs
ved 4 personer. Børnerabater.
Også FlyCamping på Thassos og
Kreta. www.ruby-rejser.dk Tlf
86 15 35 99
Kroatien
Busrejser i komfortable hvilebusser med ekstra benplads.
Campingpladser med swimmingpool og strand. LuxTelte
med køleskab og senge - Danske
guider - Gode udflugter. 10dg.
29/6 2550kr - excl tillæg - Børn
under 18år 1⁄2 pris 7023 0720
www.suntours.dk

Cykelferie

Flyrejser

Cambodia
Fantastiske Angkor Wat skal opleves fra en cykel. Pris 16.900
inkl. rejse, ophold og alle udflugter. Region Rejser Tel
9839 2069
www.regionrejser.dk

Amalfikysten
Dansk rejseleder i Amalfi. Fly,
hotel og transport. Hver søndag
fra 20/5 - 14/10. 1 uge fra dkk
4.995,- Sydeuropacentret Tel.
7026 9369 eller secPgo2italy.dk.
www.go2italy.dk

Cuba
er alt det man forestiller sig, og
mere til. Farverne, musikken,
den spanske kolonihistorie, Fidel Castro og ikke mindst cubanerne og hverdagslivet. Og så er
Cuba det helt perfekte cykelland. 15 dage afrejse 30/11-2007.
Pris 16.900 inkl. rejse, ophold og
alle udflugter. Region Rejser Tel
9839 2069
www.regionrejser.dk
Korsika
Måske det smukkeste sted at
cykle i Europa. Bushjælp og service. F.eks. afr. 15/9-2007. Pris
6785 inkl. Rejse og ophold. Region Rejser Tel 9839 2069
www.regionrejser.dk
Provence
Platanerne, markederne, duftene, lyset - og masser af gode
cykelture.F.eks afg. 2/7-2007. Pris
6585 inkl. rejse og ophold. Region Rejser Tel 9839 2069
www.regionrejser.dk
Sydeuropa
Cykelferie for enhver smag: Lette
eller krævende, telt eller hotel,
individuelt eller gruppe, med eller uden bagagetransport. Se
program med det hele, -også cykelkrydstogter. F.eks. 8 dage
langs Mosel kr 6500 incl helpension og cykelleje.
www.ruby-rejser.dk
tlf 86 15 35 99
Toscana
Smukkere bliver det ikke på
sommerens cykelture. F.eks. afg.
13/6-2007. Pris 5985 inkl. rejse og
ophold. Region Rejser Tel
9839 2069
www.regionrejser.dk

Eksotiske rejser

Korsika
Flyrejser til Korsika hver uge hele sommeren. Smukt beliggende
lejligheder i Algajola med havudsigt. Danske guider - Spændende udflugter - 1uge 5/7
5400kr - excl tillæg - Børn under
18år 1⁄2 pris 7023 0720
www.suntours.dk

Højskoleferie
Vallekilde
Raku-Keramik. En spændende
uge (11-17 marts og 3. - 9. juni
2007) med formgivning, dekoration, glasering og brænding.
Denne østasiatiske brændingsmåde er sjov og hurtig og den
giver meget smukke resultater
og glasurer med stor intensitet.
Vi skal arbejde med helt simple
formgivnings-, dekorations- og
glaseringsmetoder. Både deltagere med og helt uden forudsætninger er velkomne. Kursusleder Birgitte West Nielsen. Læs
mere på
www.vallekilde.dk eller ring
5965 6045.

Maleferie
Grækenland
Akvarelkursus på øen Symi maj september. Kursuspris 1250. Brochure på tlf. 43 62 25 54 eller
Skibby Rejser 33 11 15 01

Påskerejser
Nord- og Sydeuropa
Aktiv ferie i Påsken på ski eller til
fods. F.eks. til fods i Cinque Terre
kr 9450 for fly, vandreleder og 6
x 1/2 ! 1 x 1/4 pension. Også
vandretur
i
Andalusien.
www.ruby-rejser.dk
tlf 86 15 35 99
Polen
Ferieslot nr 1 i Maciejewo. 0409.04. Kr. 2.250,- I prisen: Færge,
bus, 3 overnatninger, halvpension, børnerabatter, maling af
påskeæg, skattejagt, hestevognstur, swimmingspool. Vindrose
Rejser. 33 13 52 23
www.vindroserejser.dk

Kina
Kejserriget Kina - 10 dages anderledes, men alligevel klassisk rundrejse. Vi rejser fra Chengdu i
sydvestkina til Xi’an og Beijing i
nord. Vi ser Sichuans pandaer,
de fantastiske Terracotta-soldater i Xi’an, Den Kinesiske Mur og
meget mere. Dansk rejseleder.
Afrejse fx 17.8.2007 kr.12.990,70 21 03 90
www.fdm-travel.dk/kina

Kina
Yangtze Classic, 12 dage. Kinas
hovedstad, Beijing, Terracottasoldaterne i Xi’an, et fantastisk
og afslappende krydstogt på
Yangtzefloden og besøg i det
ukendte Sichuan. Vi oplever Kinas kultur, geografi og historie
på en komfortabel rejse med
dansk rejseleder. Afrejse fra København eller Billund fx
17.5.2007 kr.17.290,- 70 21 03 90
www.fdm-travel.dk/kina

Singlerejser
Nord- og Sydeuropa
Rejser med fællesskab omkring
madlavning og hygge sammen
med andre enlige. Både til sydens varme og Norges sne. F.eks.
Kvitfjell uge 13. Masser af lækkert
sne og halv pris på rejsen. Nu kr
1345 incl. bus, fuld forplejning
og 7 nætter på db. værelse. Tillæg enkeltværelse kr 700,-. Også
ferie for singler med børn.
www.ruby-rejser.dk
tlf 86 15 35 99

Spa./Welness
Polen
Amber Baltic BBBB Østersøkystens bedste. F.eks.21 - 25/03 kr.
2.775,- . Færge, bus, 2 nætter, festmiddag, Klasisk delmassage, 3
aktionbehandling for kroppen,
ansigts-behandling, Vandggymnastik
Vindrose
Rejser.
33 13 52 23
www.vindroserejser.dk

Storbyrejser
Rom
Fx lejligheden ”Via del Pantheon” til 6 personer ved Pantheon
og Piazza Navona. Fra 220 kr /
person per nat. Ferielejligheder i
centrum af de store kulturbyer
www.urbanum.dk.

Rideferie
St.Croix
(tidl. Dansk Vestindinien). Mindre danskejet hotel på havnefronteni Frederiksted. Dobbeltværelse m. bad, mini-køkken &
havudsigt. kr. 750.- pr. nat.
Henv.: Djurslands Ejendomsadministration Tlf.: 8758 9501
www.frederikstedhotel.dk

Fjernrejser
Transsibiriske Jernbane
Eventyrlig togrejse gennem øde,
storslåede landskaber. Stop undervejs (Bajkalsøen, Mongoliet
m.m.). Tog Moskva-Peking fra
2400,-. Infomøde 8/3. 3321 5100
www.penguin.dk.

Thy
forår. På hesteryg langs Vesterhavet. Oplev Danmarks sidste
Vildmark fra islandsk hesteryg.
Tre dages rideferie incl. hytteophold og ca. 11 timers ridning.
Pr. person kr. 1.598.www.hanstholm-camping.dk

Rundrejser
Kina
Gamle Kina! Nye Kina! På denne
10 dages rundrejse med dansk
rejseleder tager vi fra historiske
Beijing i nord til Suzhou og
Shanghai i Østkina. Stort set alt
inkluderet. afrejse fx 13.8.2007
kr.11.998,- 70 21 03 90
www.fdm-travel.dk/kina

Rom
Shopping i Rom. Lejligheden
Tintoretto til 4 pers. Transfer fra
lufthavn inkl. Rejs 4 sammen for
kun 270 kr pr. person pr. nat
Mange lejligheder og hoteller på
www.go2italy.dk

Forskellligt
Gerlev v. Slagelse
Havkajak for begyndere. Grundig introduktion i glæden ved at
ro og mestre havkajakken. Vi
starter med træning og sikkerhedsøvelser i egen svømmehal.
30.marts.-4. april. Fra Kr 2100,Gerlev
Idrætshøjskole
tlf.
5858 4065.
Læs
mere
på
www.gerlev.dk

