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-En er faren rejsearrangør.

Jeres nye rejsepartner?
Vi arrangerer mange
forskellige ture. Her er
et lille udpluk:
Frøslevlejren, med indkøbstur til Tyskland.
Herregårdsrundtur på Fyn.
Tur til Scandinavisk dyrepark, og se på bjørne.
”Sydfyn rundt.” udflugtstur over Svanninge
bakker, og ned over det
skønne sydfyn. Evt. kombineret med tur til Valdemarslot på Tåsinge.
Tur til København. –
Folketinget, Christianshavn,
Strøget..
”Sort sol” på Tøndermarsken. –udflugt til Løgumkloster.
Gudenåen, tur med Hjelen,
Himmelbjerget, evt. tur med
veteranbanen Vrads-Bryrup.

Vi brænder for det vi laver!
Hos Tommerup Turistfart
brænder vi for det vi
laver. Det gør vi fordi vi
laver det vi mener vi er
bedst til!
Vores speciale er at levere en sikker og serviceminded til primært Menighedsråd, Pensionist
foreninger, Børnehaver
og skoler. -Men alle er
velkomne hos Tommerup
Turistfart!

Vi er hos Tommerup Turistfart
helt klar over vores ansvar
som transportleverandør.
Både det lovformelige, men
sandelig også det ansvar vi
har overfor vores gæster. Er
transporten ikke iorden er det
svært at få resten af turen til
at blive det. Derfor gør vi alt
hvad vi kan for at levere. Hver
gang.

Vi håber at have vakt jeres
interesse, og at vi bliver jeres
nye partner når i skal arranVi gør en dyd ud af at
være smilende og venlige gere udflugtsture eller bare
transport fra A til B.
når vi møder vores kunder. Vi mener at det er en
selvfølge at chaufføren er Ét er sikkert. Tommerup Turisbehjælpelig med at gøre fart er klar til at være jeres
rejsen så let og behagelig seriøse rejsearrangør.
som overhovedet mulig.
Vi hjælper selvfølgelig
med at læsse bagagen
og skulle der være brug
for en lille hånd til lettere
at komme op i bussen er
chaufføren altid klar til at
være behjælpelig med
det også.

Alle ture kan evt. planlægges
med Kaffe, frokost og eller
aftensmad indlagt i turen..

En erfaren
rejsearrangør!

Ring og få en snak med os, Vi
hjælper gerne med planlægningen af en skræddersyet tur til
netop jeres selskab!

Var det Tommerup eller
Lyngby? Rent historisk
skulle det være et tidrum
på et par timer, der afgør
hvilken turistfart, der
kom først over mållinien,
med hensyn til at være
Danmarks første.
Et faktum er det ihvert-

fald, at Tommerup Turistfart tilbagelagde sine
første kilometre i 1947,
hvor firmaets grundlægger
fragtmand Olsen, i en 9
personers Renault sendte
de første fynboer på langfart. Siden da er det gået
stærkt.

Men De stolte traditioner
bygger vi videre på!
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