
Halloooo !!! 
Nadana Tours kalder  

 

Fælles ferie for 
alle singler 

 
 

Hermed et lille skub til dig som gerne vil ud og rejse, men som mangler en af gøre det sammen med. 
Måske er du blevet alene efter mange år, skilt eller har valgt at leve livet som single. 
 
De fleste af vores gæster er det vi kalder for ”modne mennesker” på mellem 45 og ca. 65 år, og som rejser med os igen 
og igen. Er du over 65 år, frisk, aktiv og har lyst til rejser, er du selvfølgelig også meget velkommen. 
 
Vi har også nogle få specifikke uger med unge gæster, d.v.s. mellem 30 og 45 år, disse kaldes for NEO uger, det er 
splittet op, da vi kan høre på ”de unge” at de gerne vil på ferie sammen med jævnaldrende og det samme gælder for 
”de modne” grupper. Alle vil gerne være sammen sådan nogenlunde i samme aldersgruppe, så går snakken bedst. 
 
Dog kan vi høre, når vores gæster ringer første gang, at det har været en ”kæmpe overvindelse” at gribe telefonen, de 
har ellers altid rejst en del og er ikke uvant med det, men det er første gang de nu ”skal ud på egen hånd – helt alene”. 
 
Der melder sig en række spørgsmål ? 
Hvem er de andre i sådan en rejsegruppe, hvor gamle er de, hvem er de, hvad laver de, hvor mange er vi, kan vi nu tale 
sammen.  
Det er rimelig nemt at besvare, da det er mennesker præcis som dig, mig og alle de andre - altså alle mulige 
personligheder og med alle mulige baggrunde, jobs o.s.v., men alle flinke, venlige gæster, som er forventningsfulde til 
en god ferie. 
 
Hvor mange er der med på turen? 
Der er ca. mellem 8 og 16 gæster med på turene, alt afhængig af tilmeldingen. Hvis der er for lidt gæster, vil du blive 
ringet op, således at turen evt. kan ombookes til andet rejsemål eller du får penge retur. Således ingen udgifter eller 
risiko for dig. 
 
Nu er det vel ikke et datingbureau ? 
Nej, det er bestemt ikke et datingbureau, alle vore gæster er som sagt modne gæster, som gerne vil have en oplevelse 
sammen med andre singler. 
 
Hvorfor er prisen lidt højere end en alm. charterrejse ? 
Det er fordi at hotellet lægger mindst 1000 kr. på værelsesprisen når et dobbeltværelse bruges som enkeltværelse – 
desværre. 
 
Det er første gang jeg skal rejse alene ? 
Du er kun alene på rejsen indtil du lander på feriedestinationen. Der står en guide og checker alle gæster af. 
Derefter er det i bus til hotellet. Guiden er med hele ugen – både på turene, middage, morgenmad og lige indtil aflev. I 
lufthavnen. 
 
Spiser man sammen ? 
Ja, alle spiser sammen,  det er netop konceptet, at man hygger sig dagen igennem. Hvis man vil have en dag for sig 
selv, er det selvfølgelig helt ok, blot man lige giver guiden besked. 
 
Hvordan er fordelingen af kvinder og mænd? 
Ca. 2/3 kvinder og 1/3 mænd, så gerne flere mænd med.  
 
Håber du kommer med og bliver overbevist om det gode koncept og som vi siger til vores gæster. 
Der er kun en risiko for at rejse med Nadana Tours, v/ Michael B. Rød, Grønningen 10, Munkebo. (stiftet maj 1996) 
 

Man vil bare af sted igen! 
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