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REJSEMESSEN FOR KVALITETSREJSER, Besøg os i 
Lokomotivværkstedet i København på Rejsemessen 
for kvalitetsrejser i weekenden den 22. og 23. 
oktober. Vi serverer bobler hver dag imellem kl. 
14:00-15:00 på messestand 76  . Til alle der 
bestiller en NRAFF rejse på messen, er der et sæt 
norsk super skiundertøj per person. Billetter til 
messen kan med rabat købes via nedenstående link:  

https://tickets.vagabond.info/?u=nraff  

Kom forbi og bliv inspireret: 
https://vagabond.info/messer/rejsemessen-for-
kvalitetsrejser/  

 

REJSEMESSEN FOR KVALITETSREJSER: Oplev Nordlys 
på øen Senja i Nordnorge. Messe tilbuddet er allerede 
klart på vores  opdaterede nye hjemmeside: 
https://www.nraff.no/l/nordlys-pa-senja/  

 

Tag familien eller vennerne med på en JULE- ELLER 
NYTÅRSTUR PÅ SKI. Sne og frostvejr, har stadigt sin 
charme i juletiden.  

 

JULEGAVE IDE 
HUSK også at det er muligt at købe REJSEGAVEKORT 
direkte på vores hjemmeside. www.nraff.no/da  
 

 
Tag en FORLÆNGET SKI WEEKEND denne vinter med 
direkte fly fra DK, Vi har inkluderet både fly, airport 
transfer, overnatning, halvpension, liftkort og skileje. 
https://www.nraff.no/l/weekend-ski-in-ski-out-
direkte-fly-/  
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VINTERPAKKEREJSER TIL NORGE – ØEN SENJA 

Oplev nordlys på eventyrlige Senja langt nord for 
polarcirklen. Tag en dykkert i jacuzzien imens du 
overvære nordlys over nordatlanten. Og lad dig 
efterfølgende tørre i saunaen. 

 

Sammensæt selv dine vinteraktiviteter i Hamn i Senja. 
HISTORIEN I OMRÅDET strækker sig tilbage til det 1800 
tallet, hvor der var nikkelminedrift i området. Europas 
første vandkraftværk, bygget af Edison i 1882, er der 
også spor af i området. 

 

Ved alle de aktiviteter vi udbyder er alt udstyr og guidet 
undervisning er den del af pakken. I skal ikke 
medbringe noget, andet end jer selv. 

Vi anbefaler også at se på vores sommerrejser til Senja 
allerede nu, for at sikre jer en plads oppe i 
Midnatssolen. 

Fleksibel afrejsedato. De optimale forhold for 
midnatssol ligger 3-4 uger på hver side af sankt hans. 

Kan bestilles allerede nu for 2023. Se mere på: 
https://www.nraff.no/l/da-senja-eventyrlige/ 

 

En rejse til Senja. Ikke et sted din nabo har været før 
dig. 

 

Opgrader din Norges oplevelse og bestil en aktiv tur til 
øen SENJA, nord for Polarcirklen. 

FORESPØRGSLER OG BESTILLINGER til email: 
nraff@nraff.no 

 

              

 

 

(forbedret website på dansk: www.nraff.no/da) 


