Johns Rejser
Rejser du gerne vil hjem fra

Månedens
tilbud

Indien
På apostlenes heste

Max 3
pers.

Oplev magien, krydderierne, røgelsen og farverne
Kom helt tæt på lokalbefolkningen, oplev det
autentiske Indien i selskab med John – Han vil guide
Jer, men også lade Jer udforske områderne på egen
hånd. Myten lyder at i nogle zoner kan selv de
ondeste ånder ikke røre dig – Kan du finde din zone?
Jonhs fordele
Praktisk
ü Dansk guide
ü Ankomst med bus eller tog
ü Frisk luft
ü 3 dage – fra kun 300kr/pers.
ü Fodmassage
ü Slå til inden det er for sent
Med i prisen
ü Grupperejse af op til 200
ü Én frokost
personer
ü Rundtur i provinsen
ü Besøg i Bollywood-produktion

Oplev teknikken på E20
Der er flere detaljer på den Fynske motorvej
end de fleste tror – Asfalt er ikke bare asfalt.
Se det på nærmeste hold fra bagsædet af en
Opel Corsa.

Blommenslyst
Vi mødes på grillen

Jonhs fordele
ü Kursus om stentilslag inkluderet
ü Ruten gennemkøres med 80km/t så alle

detaljer fanges
ü Rimelig varm kaffe på turen
Med i prisen
ü Mørbradgryde i Kildebjerg
ü Regnponcho når det regner
ü Eksklusiv gennemgang af nødsporet
12-15
deltagere

Pantjagt i Faaborg
På gader og stræder i Faaborg er der et væld
af forskellige flasker og dåser, der bare venter
på at blive samlet. Når vi er færdige er der
byttebørs og blærerunde.

Faaborg
Eat, sleep, pant, repeat

Jonhs fordele
ü Al samlet pant kan pantes i Føtex
ü B-Pant afregnes til 1,5kr
ü Der udleveres poser og nipnappere
Med i prisen
ü Præmie til den med mest C-pant
ü Arbejdshandsker
ü Badge med teksten: ”Proud Panter”

Start rejsen på www.apokalypse.dk

Ring 30 48 32 45

FAKTA
• Johns Rejser har speciale i
Indiske rundrejser
• John har tidligere rejst i
Indien og været ansat på den
danske ambassade i Delhi,
men er i dag pensioneret
• John bor i lidt uden for Delhi,
men arrangerer også
spændende oplevelser i
Danmark med udgangspunkt
i Blommenslysts spændende
natur
• John bruger fritiden på at
undervise de fattige indiske
børn i dansk samt dyrke
lotusblomster
• John arbejder sjældent alene
og modtager gerne hjælp, når
det er nødvendigt.
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