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Indhold
Nyheder

Start din ferie  
med legoland
Falk lauritsen rejser har indledt et samarbejde med leGOlAnD, 
hvor gæsterne ved den nye attraktion teMPlet vil kunne deltage i 
konkurrencer om rejsegavekort og vinde leGO præmier. Skal man 
en tur ud at rejse med Falk lauritsen rejser, kan man i udvalgte 
perioder benytte det nye miniferie-før-ferien koncept med en hel dag 
i leGOlAnD parken, og en overnatning på Hotel leGOlAnD inden 
ferien fortsætter med en uges ferie under sydlige himmelstrøg – alt i 
én og samme pakke.

www.falklauritsen.dk
www.legoland.dk

Smagen af Toscana

Hele Danmarks toscana-madskribenter, Helle og Alfredo tesio, og 
rejsebureauet local livings egen toscanske huskok, emily Hardcastle, 

har bidraget til en ny og handy toscansk kogebog med skønne retter 
til ferien. vi livsnydende danskere sætter stor pris på det toscanske 

køkken, og da man mødes af friske og indbydende råvarer, er det 
oplagt at lave maden selv i ferieboligen og nyde resultatet på terrassen i  

de autentiske omgivelser. rejsekogebogen kan købes på hjemme-
siden www.localliving.dk. Prisen er 49 kr. men rejser man med local 

living, får man den med gratis ved afrejsen.

www.localliving.dk 

I ferieform nu
kom i form til ferien med kun 20 minutters  
træning om ugen. Hverken mere eller mindre!  
Hos tOPMOtiOn træner du kroppens muskel- 
grupper ved gentagne, langsomme øvelser i 6  
forskellige maskiner med høj belastning og sammen 
med en privat træner, som hjælper dig til at yde  
dit absolut maksimale. Det er super effektivt,  
benhårdt og giver mærkbare og synlige resultater  
på minimal tid.

www.topmotion.dk

Spis, bed og elsk 
dig selv på Bali

Gå i julia roberts smukke 
fodspor og nyd vidunderlige bali, 
mens du finder indre ro. Hvis du 
vil forkæle dig selv og samtidig 
udvikle en højere bevidsthed 
og dybere indsigt, så er det her 
turen for dig!
12 dages lukSuSretreat til bali, 
hvor du kommer hele vejen rundt 
om mindfulness, stress reliefe 
og et mere optimistisk livssyn. 
Det er en rejse med fokus på 
sundhed for krop, sjæl og ånd i 
nogle fantastiske omgivelser der 
indbyder til ro og harmoni. 

læs mere på www.spisbedogelskdigselvpåbali.dk 
eller klik ind på www.munonne.dk
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