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Fly
Det er blevet billigt at flyve. Med de mange lavpris-
selskaber har mulighederne 
aldrig været større. 

En billig pris medfører som 
regel også strengere betingel-
ser med hensyn til ændringer, 
afbestilling og betaling. Det er også forskelligt, 
hvilke regler de enkelte selskaber har mht. hvor 
mange personer, der skal til for at opnå en grup-
pepris. Spørg os - vi vejleder gerne. Har I selv 
købt flybilletterne, hjælper vi gerne med landar-
rangementet.

De fleste flyselskaber ændrer priserne løbende 
efter belægningen på de enkelte afgange. Er 
man fleksibel med rejsetidspunkt, er der større 
muligheder for at opnå en gunstig pris. Flyrej-
serne i kataloget er som regel baseret på rejse 
fra København, men vi giver selvfølgelig også 
gerne tilbud på rejse fra Jylland. 

Priserne på flyrejser ændres fra dag til dag og er 
afhængig af pladssituationen og deltagerantallet, 
hvorfor priserne i kataloget kun er vejledende og 
med forbehold for ændringer. Få et tilbud, netop 
på jeres rejsedatoer - helt uforpligtende for jer.

Hvor vil vi overnatte?
Vore beskrivelser af indkvarteringsstederne er 
ikke altid nok. Tag os med på råd! 

Vi gør meget for at give en ærlig 
beskrivelse. Alle stederne er en-
ten beset af os eller vore agenter.

Det er vigtigt at understrege, at 
udenlandske kvalitetsbetegnel-
ser ikke svarer til de danske. I Østeuropa kan det 
ikke forventes, at alt er som herhjemme. Men det 
går bedre og bedre, og virker tingene ikke optimalt, 
så tag det som en oplevelse.

Youth Hostels er igen blevet moderne. De store 
sovesale eksisterer faktisk ikke mere. Nu er det 
for det meste 4- og 6-sengsværelser og mulighed 
for lederværelser. Lande som Holland, Belgien, 
Frankrig og Storbritannien har de senere år in-
vesteret utrolig mange penge i forbedringer. På 
Youth Hostels møder man stor imødekommenhed, 
fællesskab og masser af muligheder for aktiviteter.

Alle vore overnatningssteder er beskrevet og i 
nøje overensstemmelse med faktiske forhold. 
Basisindkvar teringspriserne er de billigste og 
ofte u/bad/toilet inkluderet. Prissiderne indikerer 
endvidere om det er med eller uden bad/toilet på 
værelserne. Tillæg for ekstra dag og lederværelser 
oplyses ved bestilling, såfremt det ikke står nævnt.

Forplejningen er som regel kontinental mor-
genmad og i enkelte tilfælde med halvpension. 
Flere og flere indkvarteringssteder tilbyder også 
halvpension mod et mindre tillæg.

Praktiske OPlysninger

visum
Husk at personer med dansk frem medpas ofte 
skal have visum. Det påhviler den enkelte gruppe 
at sørge for de nødvendige tilladelser, og det er 
en god ide at kontakte ambassaden for det på-
gældende land for yderligere information.

Frirejse i Danmark
Folkeskoler, friskoler, private grundskoler, amts-
gym nasier, handels gym nasier, visse studenter-
kurser og heltidskurser til højere forbe-
redelseseksamen kan én gang i løbet 
af hvert skoleår få frirejse med 
DSB og enkelte færgeruter. 
DSB kører helt til Kastrup 
Lufthavn.

Dog skal ansøgningen om frirejse bestilles ved 
DSB senest 10 uger før afrejse (71 dage). Frirejsen 
bestilles via det elektroniske bestillingsskema, 
som man finder på www.dsb.dk. Forhør nærmere 
om reglerne hos DSB skolerejser på tlf. 2468 9157 
(man-fre kl. 10:00 - 12:00) eller på www.dsb.dk.

Får I ikke frirejse, fremsender vi gerne et tilbud 
baseret på transporten i Danmark.

Bus, BåD eller Fly
Hvad er den optimale rejsemåde for jer? 
Ved større grupper opnår man som regel den 
rimeligste pris ved at køre i bus. Samtidig har 
man som regel bussen til rådighed for udflugter 
på opholdsstedet.
 
Mindre grupper kan med fordel benytte Eurolines 
til mange europæiske storbyer. Her skal man 
være mindst 11 personer for at opnå gruppepris.

Til storbyer i Europa kan det for grupper under 
20 personer prismæssigt ofte svare sig at rejse 
med fly eller Eurolines til bestemmelsesstedet 
og leje en lokal bus til udflugter en dag eller to.

Bus Fra skole/HjemsteD
På alle vore langture benytter vi kun moderne 
busser indrettet med bl. a. toilet, 
DVD, pantry og flystole.

Er gruppen på mere end 48 
personer, udregner vi et specialtilbud med dob-
beltdækker. Der køres altid i henhold til køre- og 
hviletidsbestemmelserne.

HUSK! Med bus fra skole/hjemsted kan I selv 
vælge afgangstid/-dag og under opholdet står 
bussen gratis til rådighed for studiebesøg/sight-
seeing etc.
Ved rejse fra Sjælland og omkringliggende øer 
kommer broafgifter/færge i tillæg.

VIGTIGT! Bussen er til rådighed i 8 sammenhæn-
gende timer dagligt under opholdet - dog ikke 
på ankomst- og afrejsedage. Ved sen ankomst 
kan bussen ikke benyttes den førstkommende 
formiddag pga. køre- hviletidsbe stemmelserne.

Rejsegarantifonden og obligatorisk EU-ansvars-
forsikring er altid inkluderet.Under hver destination 
står tydelig beskrevet, hvilke ydelser det pågæl-
dende arrangement inkluderer.

Vi udarbejder også gerne et uforpligtende tilbud, 
der passer på jeres deltagerantal og baseret på 
det ønskede indkvarteringssted. I tilbudet vil det 
fremgå helt præcist, hvad prisen inkluderer, og 
hvilke tillæg der kan fremkomme.

På steDet
Normal praksis er, at værelserne ved ankomsten 
først er disponible fra kl. 14:00, og ved afrejsen 
skal check-ud ske inden kl. 10:00. Men på de 
fleste indkvarteringssteder kan man få lov til at 
stille sin bagage, indtil værelserne bliver ledige 
eller indtil afrejse. Nogle steder opkræver dog 
gebyr for opbevaringen.

Besøgs- og FagProgram
Vi er behjælpelig med at arrangere et be-
søgs- og fagprogram, som netop passer til 
gruppens behov og ønsker. Afhængig af fag-
program kræves faglig baggrund og virkelig 
interesse. Andre fagbesøg er af almen inte-
resse. Påbegynd planlægningen ca. 5-6 mdr. før.

Ved besøgsprogram foreslår vi altid en gå-tur eller 
bustur dagen efter ankomst. Det er en god start 
på en indholdsrig tur, enten uden eller med guide 
(dansk/tysk/engelsk). Vi er ligeledes behjælpelige 
med billetter til teater/musicals, entrebilletter og 
udflugter. Kontakt os.

Forsiring
Pr. 1. august 2014 dækker Det Gule Sygesikrings-
kort ikke længere sygdom og tilskadekomst på 
rejser i EU. Istedet kan man rejse med Det Blå 
Kort, hvor man er dækket på samme vilkår som 
borgerne i det pågældende land. Dvs. behandling 
skal ske på offentlige sygehuse, og der kan være 
egen betaling. Vi vil derfor altid anbefale, at man 
har en rejseforsikring, uanset hvor rejsen går hen. 
Forhør nærmere om de gældende regler og vi er 
gerne behjælpelig med at tegne en rejseforsikring, 
der passer til jer.

tak For lån
Tak for lån af billeder til: British Tourist Authority, 
Tourism Ireland, Det Franske Turistkontor, Den 
Italienske Stats Turistbureau, Holländska Turist-
byrån, Visit Reykjavik, Norges Turistråd, Tysk 
Turist Information, Nørgård og Wiuff  & Fotograf 
Terje Bjørnsen, Geilo samt vore samarbejdspart-
nere i Europa. 
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