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Livsnyder på fuld tid
Rejser til seniorer

Trygge rammer
Planlægning af turen  

til mindste detalje
Dygtige danske rejseledere

Danmarks bedste charterfly



Bravo Tours og de dansktalende rejseledere
Bravo Tours er ferie på dansk. Sådan har det altid været – og sådan bliver det ved 

med at være. Årsagen er enkel: Man får ganske enkelt mere ud af en ferie, når 
det hele foregår på dansk. I hele verden kan du møde Bravo Tours’ dansktalende 
rejseledere. De bor og lever på rejsmålet – og kender det derfor som deres eget 

hjemland. De ved, hvad du skal opleve, hvilke restauranter, du skal besøge 
– og hvilken restaurant du ikke skal besøge. Og så står de klar til 

at hjælpe og opfylde dine rejsedrømme.

Vi glæder os til at tage ansvaret for din næste ferie.

Vi har samlet en række gode tilbud 
til jer, og vores Gruppeafdeling 

sidder klar til at hjælpe jer.
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Gruppe-afdelingen sidder klar til at hjælpe
Hvem er vi? 

• Specialister i grupperejser
• Mange års erfaring og berejste

• Stor produktkendskab



Ferier er oaser i livet, hvor vi nyder hinanden, 
slapper af og oplever. Vi lader op til hverdagen, og 
vi mærker for alvor, at vi lever. 

Året rundt drømmer vi om sommer – om solens næren-
de stråler, et svalende havbad, kulinariske og kulturelle 
oplevelser, en kold forfriskning i skyggen og en god bog 
i liggestolen. Og masser af oplevelser, alt efter jeres 
behov og ønsker. 

Hos Bravo Tours sætter vi en ære i at gøre vores aller-
bedste for, at du får dine rejsedrømme opfyldt. Derfor 
har vi branchens mest trofaste og glade gæster, som 
vælger at rejse med Bravo Tours igen og igen. 

På dine seniorrejser får du altid:
• Altid samme rejsekonsulent
• Dansktalende rejseleder
• Mad om bord på flyet
• Transport til og fra lufthavnen
• Frirejse til gruppeleder
• Eneværelser til halv pris (max 3 stk.)
• Mulighed for et rejseforedrag før afrejse  

(min. 20 personer)

Livsnyder på fuld tid - Seniorrejser
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Kontakt os nu og få inspiration til jeres næste rejse. 
Vi har allerede et stærkt og godt samarbejde med flere 
af ældresagens lokalforeninger – og det håber vi, at vi 
sammen kan bygge videre på. 

Mere information 
Kontakt os på gruppe@bravotours.dk eller 
tlf. 96 27 37 77. 

Rejseforedrag
Lad os holde et spændende rejseforedrag i din for-
ening – vi kommer gerne og fortæller om alle jeres 
muligheder og svarer på alle jeres spørgsmål. 

Vi glæder os til at se jer! 
- og ikke mindst tage ansvaret for jeres næste ferie. 

Vil I med på ferie?

Altid
DANSK-
TALENDE
rejseledere


