Almindelige rejsebestemmelser
Bestilling af rejsen kan ske ved personlig henvendelse, via mail
eller pr. telefon 47 17 81 52 eller 39 66 25 25.
Ved bestilling oplyses samtlige passagerers for & efternavne.
Hvis der ønskes afbestillingsforsikring skal denne bestilles
samtidig med rejsen.
Depositum for rejser er kr. 500,- og betales senest 8 dage efter
modtagelse af faktura/girokort.
Restbeløbet skal betales senest 30 dage før afrejsen.
Man bedes venligst under eget ansvar kontrollere, at det der
er anført på deltagerbeviset eller bekræftelsen, stemmer overens
med det bestilte.
Prisen omfatter transport til rejsemålet samt ophold iflg. program,
inkl. den i programmet nævnte eller valgte forplejning.
Rejsens varighed er normalt angivet med et antal dage, som
inkluderer både afrejse- og hjemkomst dagen.
Afbestiller en deltager sin rejse tidligere end 30 dage før afrejsedagen,
tilbagebetales rejsens pris minus depositum og evt.
afbestillingsforsikring. Er rejsen billigere end kr. 500,- pr. pers.
anses rejsens pris som depositum og der refunderes dermed
ikke noget i forbindelse med annullering. Hvis rejsen afbestilles
pga. sygdom og der er tegnet afbestillingsforsikring samtidig
med bestilling af rejsen – tilbagebetales hele rejsens pris af
forsikringsselskabet.
Sker afbestillingen senere end ovenfor anført, men tidligere
end 8 dage før afrejse har bureauet ret til ud over depositum,
at beregne sig 50 % af rejsens totale pris. Sker afbestillingen
inden for 8 dage før afrejsetidspunktet, har bureauet ret til, at
beregne sig den totale pris for rejsen.
Såfremt 1 eller flere personer afbestiller sin rejse og dette
medfører ændringer i værelsesfordelingen er de resterende
rejsedeltagere forpligtet til, at betale for disse ændringer
såfremt den nye værelsesfordeling er til rådighed. Sker ingen
afbestilling, eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angiven
tid og sted, refunderes intet beløb.
På alle rejser forventes det at men er 100 % selvhjulpen og
kan klare trapper og uens belægning, med mindre at man selv
sørger for eventuelt hjælper. Er man i tvivl om, hvorvidt man
kan deltage på en given rejse, er man altid velkommen til at
ringe og spørge.
Busser
At køre med bus på ferie er en oplevelse i sig selv man læner
sig tilbage og kan nyde turen og vores service om bord. Der er
altid 2 chauffør på bussen og man beholder sammen bus under
hele sin rejse. Alle vores rejser køres i top moderne busser
med flysæder, toilet, mini køkken, WIFI hvor der også er mulighed
for stream film.
Forsikring
Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring mod akut
opstået sygdom. Afbestillingsforsikring mod sygdom kan kun
tegnes ved rejsens bestilling og koster 6 % af rejsens samlede
pris (min. kr. 75,- pr. billet). Såfremt 1 person afmelder pga. af
sygdom og alle ønsker at aflyse rejsen, dækkes max. 4 forsikrede
personer.
Afbestillingsforsikringen træder i kraft, når en rejsedeltager
afbestiller rejsen inden afgang på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde
eller dødsfald, der indtræffer efter bestillingen, og
som rammer rejsedeltageren selv, dennes ægtefælle, børn,
forældre, eller den, med hvem der samleves under ægteskabslignende
former. Det indbetalte beløb refunderes da, minus
sygeafbestillings gebyret og eventuelle rejseforsikringer. Denne
regel forudsætter, at der indsendes fyldestgørende lægeattest
til forsikringsselskabet. Er medrejsende ikke omfattet af
afbestillingsretten/eller ønsker medrejsende at fuldføre turen,
bliver rejseprisen justeret i henhold til det aktuelle, nye deltagerantal,
eneværelses tillæg eller lignende.
Afbestilling kan ske hele døgnet på bureauets vagttelefon.
I egen interesse bedes dato, tidspunkt og navn på den som
modtager afbestillingen noteres. Såfremt afbestillingen ikke
er foretaget inden rejsen påbegyndes kan der ikke forventes
nogen godtgørelse. Afbestillingen vedrører kun gæster som
har købt og betalt afbestillingsforsikring.
A-Busserne/Turismo & Ole Frederiksens Turistfart sælger forsikringer
gennem Europæiske Rejseforsikringer. Vi tager forbehold
for eventuelle prisændringer.

Aflysning, pris-og programændring
Bureauet forbeholder sig ret til senest 30 dage før afgang at
annullere en rejse pga. manglende tilslutning. Minimum antal
deltager vil være 35 personer. Det indbetalte beløb refunderes
og her udover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning.
Bureauet forbeholder sig ret til pris-, program-, bus-, transportog hotelændringer, såfremt tvingende eller nødvendige
forhold efter bureauets skøn vil gøre dette nødvendigt for
rejsens afvikling.
Såfremt der opstår forhold, som bureauet ikke er herre over
(umulige vejrforhold, katastrofer, truende krig, strejke og
lignende eller almindelig force majeure, vil en annullering
betyde fuld tilbagebetaling til kunden. Kunden har ret til at afbestille,
såfremt der 14 dage før afrejse opstår krigshandlinger,
naturkatastrofer, livsfarlige sygdomme på eller i umiddelbar
nærhed af rejsemålet, der tages intet gebyr. Bureauet hæfter
ikke for udgifter, man eventuelt pådrager sig i forbindelse med
en forsinkelse.
Indkvartering
Indkvartering sker som omtalt ved hver destination Ifølge den
valgte rejse.
Vi gør opmærksom på at der ikke sælges ½ dobbeltværelse,
hvorfor gæster som rejser alene må påregne sig udgiften til et
eneværelse. Normalt kan værelserne på ankomstdagen først
benyttes fra kl. 14 / 15.00, og ved afrejse må man påregne at
forlade værelserne senest kl. 10.
Forbehold under opholdet
Småfejl og mangler som f.eks. en manglende elpære, manglende
bøjler eller andet vedr. værelserne bedes omgående
påtalt over for hotellet. Reklamationer herover modtages ikke
ved hjemkomsten. Oplysningerne i vort program er naturligvis
blevet checket af, dog må vi indskyde et lille forbehold: Ting
kan være blevet ændret kortfristet - en swimmingpool ude af
drift pga. reparation, rensning eller lignende. Man bør have
forståelse for, at vi er helt uden indflydelse på sådanne ændringer.
Bagagen
Bureauet påtager sig intet ansvar for skader eller bortkomst
af bagage eller andre ejendele, uanset at disse måtte befinde
sig i rejsearrangørens varetægt. Den rejsende er selv ansvarlig
for at have tegnet gyldig bagageforsikring, såfremt egen indboforsikring
ikke dækker. Vi er Dem gerne behjælpelige med
tegning af såvel bagage- som rejseforsikring. Den rejsende er
selv ansvarlig for, at egen bagage kommer med bussen til og
fra destinationen.
Bagagepladsen i busserne er begrænset. Der kan medbringes
én alm. kuffert á maksimum 15 kg. + håndbagage pr. person.
Det kan max medbringes 3 rolator/kørestole på bussen og
disse skal være sammenklappelig - dette skal være aftales ved
bestilling af rejsen. Bagagen forbliver i bussens aflåste bagagerum
og vil ikke være tilgængelig før ankomst til destinationen.
Pauser
Pauser holdes hver 2-3 time enten korte eller ved spisetiderne
af ca. 45 minutters varighed. Bemærk: ALLE forlader bussen,
som vil blive aflåst, så også personalet kan holde pause.
Rygning.
På bussen er der rygeforbud, ligesom der på de fleste hoteller
også må forventes at være rygeforbud.
Pas / medicin / Sygesikringskort.
På alle rejser udenfor Danmark skal der medbringes pas. Husk
at medbring nødvendig medicin. Medicinen skal være i håndbagagen
og medbringes i originalpakning. Ved rejser i Schengen
skal der for visse former af medicin udstedes et såkaldt
medicinpas. Dette fås ved henvendelse til dit apotek.
Husk det i dag er det blå EU-sygesikringskort der skal medbringes
når du rejser.
Rejsegarantifond
Vi er medlem af rejsegarantifonden,
medlemsnummer 992.
Vi opfylder dermed alle krav til
sikkerhedsbestemmelser &
økonomi.
Fie Bagge

Bustur
Til
Lüneburger Heide
med besøg i
Walsrode,Celle & Hodenhagen

8. - 12.maj 2017
5-dage
Med ophold på
Hotel Michel & Friends i Hodenhagen

5 - dage ”all-inclusive” rejse til
Lüneburger Heide

Lûneburger
Heide,
Walsrode, Celle &
Hodenhagen

Celle Slot

Orkide-Centrum
Tilmelding/Yderligere
oplysninger:

med besøg i
Walsrode,Celle & Hodenhagen

A-busserne/Turismo
&
Ole Fredriksen Turist
Tel: 4717 8152

Ankomstdagen:

Antal dage : 5
Antal Overnatninger : 4
Hotel : Hotel Michel &
Friends
Pension: Halvpension

4 x overnatning









4 x morgenmad

Rejsens udflugtsmål og oplevelser

3 x eftermiddagskaffe med kage
3 x frokost



4 x aftensmad



1 stk. valgfri drikkevare til både frokost og aftensmad.
(Øl, vand eller
1.gl.af husets vin)
Første dags
frokost /sandwich

Inkluderet i prisen:

Bus og færge






Efter opsamling køres via Rødby / Puttgarden til vores
4-stjernet Hotel Michel & Friends i Hodehagen hvor vi
bliver indkvarteret.
Værelser er alle med dusch/toilet, telefon, tv samt
indendørs pool.
På hotellet findes 2 restauranter, bar, Birgarten og stor
have m.m.

Alle udflugter og
entreer
Forplejning som er
oplyst under pension ovenfor
Serviceperson/
rejseleder på hele
turen
Dansktalende
guide på alle udflugter








Besøg på ”Heide Kerzenfabrik” her fremstilles de
mest utrolige stearinlys.
”Wasrode Weltvogelpark”( Walsrode Verdensfuglepark) her ser vi et ”Fugleshow” hvorefter der er tid
på egen hånd til at se de sjældne fugle og den
smukke park.
Fabriksudsalg med bl.a. chokolade, kaffe, cacao
m.m. til uhørte lave priser.
Celle by, rundvisning på det imponerende Celle
slot. Tid på egen hånd i Celle.
”Orkide-Centrum” her får vi en rundvisning blandt
alverdens smukkeste orkideer og andre blomster.
Europas største ,,Serengeti Safaripark” i parken findes et utal af vilde dyr og her skal vi først på en tur i
parken med ”Safari Bussen” hvor vi kan opleve
1500 forskellige dyr. Tid på egen hånd til at besøg
”Abejunglen” eller prøve en af de forskellige køreattraktioner i parken.
”Safari show”
Der tages forbehold for ændringer i programmet

Hotel Michel & Friends

Opsamling :
Kl. 6.45 Vanløse Station
Kl. 7.00 Valby Statin

Pris pr. person i
delt dobbeltværelse

Kr. 4.495,Tillæg for eneværelse
alle dage Kr.518,-

Vigtig Info !!!!

Depositum
Der indbetales kr. 500,På alle rejser forventes det at men er 100 % selvhjulpen og pr. person ved
tilmelding .
kan klare trapper og uens belægning, med mindre at man
selv sørger for eventuelt hjælper. Er man i tvivl om, hvorvidt Restbeløb betales
man kan deltage på en given rejse, er man altid velkommen senest den. 8 april
2017.

til at ringe og spørge.

