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Når det supermoderne M/S Norwegian Jade 
stævner ud fra Istanbul, venter der passagererne 
en forrygende rejse. Store kulturelle oplevelser og 
seværdigheder kombineret med udsøgt forkælelse 
om bord på et af verdens nyeste krydstogtskibe er 
nøgleordene på denne enestående rejse. 

På dette klassiske krydstogt følger vi den græ-
ske højkulturs udbredelse fra Bosporus gennem 
Ægæerhavet langs Tyrkiet og Grækenlands kyster 
til Nordafrikas kyst, hvor det berømte fyrtårn sank 
i havet ved Alexandria. En rigtig Albatros-rejse til 
den europæiske civilisations vugge med besøg ved 
nogle af verdens største seværdigheder.

Vi flyver fra København til Istanbul, hvor vi går om 
bord på Norwegian Jade, der skal være vores hotel 
de næste 12 nætter. Vi ligger i Istanbul den første 
nat og har dermed mulighed for at indsnuse byens 
atmosfære den følgende dag, inden vi stævner ud 
på Middelhavet.

Rejsen starter med et besøg i Izmir, og vi fortsætter 
til Det Græske Øhav, hvor vi har tre græske stop i 
verdensklasse, nemlig på øerne Mykonos, Santorini 
og Kreta.

Vi sejler tværs over Middelhavet til Nordafrikas 
kyst og lægger til i Alexandria, hvorfra der er 
mulighed for at komme på udflugt til pyramiderne 
ved Giza.

Vi sætter atter kursen mod Grækenland og lægger 
til på Korfu og i Katakolon, hvorfra der ikke er 
langt til det gamle Olympia.

Sidste etape går til den græske hovedstad, Athen, 
hvor flyet hjem mod Danmark venter. 

Vi skal sejle med Norwegian Jade. Skibet, som vil 
være Norwegian Cruise Lines seneste skud på stam-
men i den imponerende flåde fra oktober 2007.

Norwegian Cruise Line er vores foretrukne kryds-
togtrederi. Norwegian Cruise Lines intime og 
afslappede stil samt deres venlige service adskil-
ler dem fra andre rederier. Og så er det værd at 
bemærke, at deltagerne på alle Albatros’ krydstog-
ter naturligvis ledsages af en af vores erfarne og 
kyndige rejseledere. 

Et krydstogt er normalt ikke nogen billig ferie-
form, men man får faktisk rigtig meget for pen-
gene. Man ser vidt forskellige byer, spiser udsøgt 
og slapper af på en helt anden måde, end hvis 
man skulle have samme oplevelser ved hjælp af fly, 
taxier, restaurantbesøg og mange ind- og udtjek-
ninger på hoteller. 

Vore dages flotte krydstogtrejser kan sammenlig-
nes med en eksklusiv hotelrejse med indbygget 
udflugtsprogram. Hotellet bringer så at sige den 
rejsende rundt til seværdighederne, mens trans-
porttiden bruges til at slappe af i skibets eksotiske 
og luksuøse omgivelser. 

Programmet dag for dag
Dag 1. Afrejse København, ankomst Istanbul
Vi letter fra Kastrup Lufthavn og sætter kursen sydover 
mod Tyrkiet. Vi ankommer til Istanbul, hvor vi bliver 
hentet i bus og kørt til krydstogtskibet Norwegian Jade, 
som vil være vores hjem de næste 13 dage. Om aftenen 
vil der være tid på egen hånd til at snuse lidt til den 
orientalske stemning i byen.

Dag 2. Istanbul og afsejling
Afsejling kl. 15.00 
Vi tilbringer det meste af dagen i denne enestående by. 
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Det er en god ide at sætte sig lidt ind i Tyrkiets historie 
inden besøget, for i samme sekund, man ankommer, 
bliver man fanget af Orientens mystik.

Allerede på turen fra havnen til centrum fyldes vi med 
indtryk af byen: moskéer med høje, slanke minareter 
og den specielle duft af krydderier og sød parfume, der 
hele dagen vil være en fast følgesvend.

Der er mulighed for at udforske byen på egen hånd 
eller tage på vores organiserede bytur, hvor rejselederen 
tager gæsterne med til nogle af de største seværdig-
heder. Istanbul er med ca. 15 millioner indbyggere 
Tyrkiets største by. Byen er beliggende på begge sider 
af Bosporusstrædet, og den europæiske del er igen 
gennemskåret af Det Gyldne Horn. Havet er således en 
naturlig del af byen.

Mange af de seværdigheder, vi skal besøge, ligger i den 
gamle bydel. De smalle gader gør det næsten umuligt 
for motoriserede køretøjer at komme frem, så bydelen 
skal opleves til fods. Der er et broget folkeliv i gaderne. 
Overalt vrimler det med handlende, der falbyder varer: 
handsker, bælter, ure, tasker, lotterisedler og forskellige 
mad- og drikkevarer. Man kan også få pudset sine sko, 
enten hos de etablerede skopudsere med deres smukke 
messingudstyr eller hos en af de små skopudserdrenge 
med en primitiv trækasse under armen. 

Vi begynder dagen med et besøg ved Hagia Sofia - det 
byzantinske kejserriges største bygningsværk - med 
imponerende mosaikker fra 500-tallet. Ligeledes skal vi 
besøge Den Blå Moské, der er den eneste moské med 
seks minareter. Den er byens hovedmoské og samtidig 
Istanbuls vartegn. Senere på formiddagen besøger vi 
en del af Topkapi-paladset - sultanens verdenskendte 
palads, som under det osmanniske rige ikke kun var 
bolig for sultanen og hans harem, men hjemsted for 
hele hofetaten og det enorme Osmannerriges forvalt-

ning og regering. Det store palads var således ramme 
om ca. 5.000 menneskers daglige liv og var nærmest en 
by i byen.

Først på eftermiddagen besøges Den Store Basar, en 
200.000 m2 stor overdækket basar, som stammer 
tilbage fra 1461, hvor den var byens brødmarked. 
Basaren er en kæmpelabyrint og huser ca. 4000 små 
forretninger. Ud over butikker er der lagre, værksteder, 
vekselboder, posthus, tehuse og restauranter. I basaren 
kan købes alverdens ting, men bemærk, at det ikke alt 
sammen er lige billigt. Basaren er imidlertid en fascine-
rende oplevelse. 

At handle på tyrkisk betyder, at man byder ca. halv 
pris af det, der forlanges. Og så mødes man et sted 
deromkring. Man skal aldrig føle sig presset til at købe 
noget, man ikke har lyst til. For tyrkere er det at prutte 
om prisen en del af dagligdagen. 

Overalt i verden skal man passe på lommetyve, det 
gælder også her. Det er ærgerligt at få sin ferie spoleret 
af tyveri, så lad være med at gå med pengepungen 
frit tilgængeligt. Sidst på eftermiddagen er vi tilbage 
på skibet, og vi følger udsejlingen fra Istanbul gennem 
Marmarahavet og Ægæerhavet.

(Udflugten i Istanbul er ikke inkluderet i rejsens pris. 
Skal tilkøbes separat. Se under priser.)

Dag 3. Izmir, Tyrkiet
Ankomst kl. 9.00, afgang kl. 17.00
Izmir er beliggende lige ud til Ægæerhavet, og med 2,5 
millioner indbyggere er den Tyrkiets tredjestørste by. 
På dette sted lå tidligere byen Smyrna, men den blev i 
høj grad ødelagt under Uafhængighedskrigen i 1922. 
Izmir er dermed en moderne og levende storby med 
et orientalsk præg, men trods byens rivende udvikling 
holder indbyggerne stædigt liv i myten om, at stedet var 

Den blå Moské i Istanbul
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Homers fødested. Et af Homers kælenavne var nemlig 
Melesigenes, hvilket betyder “Barn af Meles”. en bæk, 
som lå inden for Smyrnas bygrænse.

Der er meget at opleve i Izmir, så det er bare om at gå i 
gang. Spadser rundt i byen og oplev den store basar, en 
labyrint af smalle, farvestrålende gyder. Eller kig nær-
mere på resterne af Agora (markedet), som oprindeligt 
blev bygget af grækerne, men senere genopbygget af 
romerne efter et jordskælv. Langs den vestlige side af 
pladsen rejser 13 store søjler sig, og på den nordlige 
side ligger en 160 meter lang basilisk. De marmorfigu-
rer, som blev fundet her under udgravningerne, ses i 
dag på det arkæologiske museum.

Dag 4. Mykonos, Grækenland
Ankomst kl. 8.00, afgang kl. 24.00
Hvis man aldrig før har besøg Det Græske Øhav, er 
Mykonos i øgruppen Kykladerne et rigtig godt sted at 
indlede bekendtskabet. Mykonos har en passende stør-
relse og samtidig den charme, man forbinder med en 
græsk ø.

Tag en afslappet gåtur gennem de smalle, snoede 
gader i øens største by Hora. Husene fremstår i de ka-
rakteristiske græske farver: de blåmalede dørkarme og 
vinduer i skærende kontrast til de hvidkalkede mure. 

Læg eventuelt vejen forbi den store Panagia 
Paraportiani-kirke. På øen ligger også et fint lille arkæo-
logisk museum fra 1902 med en udstilling af bl.a. vaser 
fra den præhistoriske til den hellenistiske periode (25.-
1. århundrede f. Kr.), gravstatuer, urner og nogle gan-
ske få fund fra selve Mykonos. Man kan også vælge at 
tage et smut til Alexandra, også kaldet “Lille Venedig”. 
Her hænger husene helt bogstaveligt ud over havet.

Dag 5. Santorini, Grækenland
Ankomst kl. 9.00, afgang kl. 18.00
Santorini er en lille gruppe vulkanøer ca. 200 km sydøst 
for det græske fastland. De fleste danskere kender nok 
bedst hovedøen Thera, som er et yndet turistmål. 

Øerne er placeret i en cirkel med en lagune i midten på 
op til 12 kilometer i diameter. De golde bjerge rejser sig 
300 meter op over havoverfladen, og med en havdybde 
på 400 meter kan selv større skibe lægge til.

Dette er et område med vulkansk aktivitet, men det 
enorme vulkankrater er fyldt med vand. For 3500 år si-
den fandt et enormt udbrud sted, og ifølge sagnet blev 
Santorini spredt ud over havet som en håndfuld støv.

I dag mener teoretikere, at en af vulkanudbruddets 
konsekvenser var udryddelsen af de minoiske kulturer 
på både Santorini og Kreta, som er beliggende 110 
kilometer syd for Santorini. En anden populær teori er, 
at udbruddet på Thera knytter sig til myten om Atlantis.

Dag 6. Kreta, Grækenland
Ankomst kl. 8.00, afgang kl. 18.00
I dag ankommer vi til Iraklion på Kreta. Iraklion er en 
moderne og fremadrettet by, men har fastholdt noget 
af fortidens magi og storhed. Iraklion er jo trods alt 
Kretas hovedstad, en af Europas tidligste civilisatio-
ners vugge og dermed fødested for utallige myter og 
legender. Er man førstegangsbesøgende, forventer 
man måske at møde en landsby med gamle bygninger 
og ikke den lille metropol, som byen er i dag. Her slog 
Herkules, kong Minos, minotaueren og andre figurer fra 
den klassiske mytologi deres folder.

Det første, man får øje på, er forretninger, hoteller 
og lejlighedskomplekser, men hvis man kradser lidt 
i overfladen, skinner en overdådig historie igennem. 
Bykernen er omkranset af massive mure, som blev op-

Kirke på Santorini
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ført i 1500-tallet, og byen rummer smukke springvand, 
ornamenteret arkitektur og andre relikvier fra fortiden, 
helt tilbage fra dengang Venedig havde herredømmet 
over øen.

De travle handelspladser og festlige taverner trækker 
mange turister til, så hvis man vil opleve Iraklion fra sin 
bedste side, er det oplagt at slentre en tur langs kysten 
eller besøge den gamle havn ved siden af det venetian-
ske fort.

Dag 7. På havet
Meningen med et krydstogt er også selve opholdet på 
skibet, hvor du kan nyde den skønne, afslappede rytme. 
Så en dag på havet er en dejlig afveksling til de store 
kulturseværdigheder.

Du kan slappe af ved poolen, snuppe en tur i motions-
centeret eller benytte de mange aktivitetsmuligheder 
om bord. Eller du kan nyde udsigten, læse og deltage i 
nogle af de mange underholdningsprogrammer. De fle-
ste finder også glæde ved at cirkle rundt mellem skibets 
mange tema-restauranter (de fleste inkluderet) og se-
nere se den internationale kabaret og måske slutte af i 
natklubben. Vores danske rejseleder informerer løbende 
om alle mulighederne og holder sammen på selskabet, 
men det står naturligvis enhver frit at få netop det ud af 
turen, som man selv ønsker. 

Dag 8. Alexandria, Egypten
Ankomst kl. 7.00
Alexandria er en moderne storby med rødder tilbage i 
oldtiden. Her lå et af verdens syv vidundere: det enorme 
fyrtårn i Alexandria. Det ligger nu som brokker på 
Middelhavets bund. Byen har skabt et nyt moderne vid-
under, det gigantiske bibliotek Bibliotheca Alexandrina, 
der givetvis befinder sig på top ti over den moderne 
verdens arkitektoniske perler. 

Man kan tilbringe dagen i Alexandria eller tage med på 
udflugt til Cairo og pyramiderne.

Tidligt om morgenen kører vi mod den solsvedne ørken 
omkring Cairo, hvor der på Nilens vestlige bred ligger 
10 pyramider (af Egyptens omkring 90). Vi koncentrerer 
os om de største af Giza-pyramiderne: Kheops, Khefren 
og Mykerinos, der stammer fra det 4. dynasti samt den 
berømte og netop restaurerede Sfinks. 

Den største af pyramiderne er den mægtige Kheops-py-
ramide, som med sine 2,3 millioner stenblokke vel nær-
mest er et monument over den menneskelige formåen. 
Hver stenblok har et rumfang på en kubikmeter og en 
gennemsnitsvægt på 2,5 tons. Pyramidens sider er på 
230 meter, og den oprindelige højde var 146,6 meter. 
Bogstaveligt talt et bjerg af sten! Napoleon beregnede, 
at stenene fra de tre store pyramider kunne anvendes 
til en 3 meter høj og 3 centimeter tyk mur omkring hele 
Frankrig. Pyramiderne blev opført for at sikre farao-
nerne det evige liv og fremstår i dag som et symbol på 
det gamle Egyptens glorværdige fortid. Men det store 
spørgsmål er stadig: Hvordan de blev bygget? Tidligere 
lå Giza-pyramiderne et godt stykke fra Cairo. I dag er 
den mægtige by vokset helt ud mod pyramiderne. 

Efter at have set den store Sfinks, symbolet på faraoens 
herskermagt, kører vi til Det Egyptiske Museum, hvor vi 
ser de enestående monumenter fra Egyptens faraoniske 
periode på 3000 år. Blandt de mest spændende fund 
er naturligvis guldskattene fra Tut Ankh Amons grav, 
monumenterne fra den særprægede Amarna-periode 
samt skattene fra Kongernes Dal i Luxor.

Museet giver os en dybtgående introduktion til 
Egyptens storhedstid, der startede for omkring 5000 
år siden, da Menes forenede det Øvre og det Nedre 
Egypten til et stort og stærkt kongerige. 

Pyramide ved Giza
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En af de mange restauranter om bord på Norwegian Jade

(Udflugt til Cairo er ikke inkluderet i rejsens pris. 
Særskilt udflugtspakke kan tilkøbes, se under priser 
bagerst i programmet.)

Dag 9. Alexandria, Egypten
Afgang kl. 18.00
I dag er der mulighed for at nyde Alexandria på egen 
hånd. Har man lyst, kan man også deltage i den arran-
gerede udflugt med vores danske rejseleder, hvor vi fra 
morgenstunden kører op gennem det frodige Nildelta, 
som naturmæssigt er forfriskende anderledes end 
resten af Egypten. Markerne står grønne året rundt, da 
den ene afgrøde hurtigt afløser den anden. Vi kører om 
morgenen nordpå ad den såkaldte “delta-rute”.

Som en kæmpe hånd med udstrakte fingre griber 
Nilens nordlige forgreninger ud mod Middelhavet. 
Landet mellem fingrene er det, den græske historieskri-
ver Herodot meget rammende kaldte “Nilens Gave”: et 
grønt og livfyldt floddelta, der trodsigt vender ryggen 
til, gennemskærer og forvandler det mægtige, golde 
Sahara til frodigt landbrugsland. Kimen, grundlaget og 
kraftcentret for den kultur- og civilisations-smeltedigel, 
der gennem årtusinder har fascineret, forundret og 
inspireret omverdenen mere end noget andet.

I løbet af den ca. tre timer lange køretur får vi indtryk 
af den store befolkningstæthed i deltaet: Landsbyerne 
er store og ligger tæt på hinanden adskilt af de flade 
markområder uden bebyggelse, men hvor udsigten bry-
des af enkelte træer og palmer ved vandløbene. Overalt 
vidner hektisk byggeaktivitet om nye generationer, der 
skal sætte bo. 

Vi ser gamle soltørrede lerstenshuse og nye, arkitek-
tonisk set lidet skønne moderne murstenshuse, som 
har vundet udbredelse de seneste 20 år, ikke mindst 
finansieret ved hjælp af migrantarbejde i rige arabiske 
nabolande. Vi ser æsler, der stadig udgør et vigtigt 

transportmiddel, ikke mindst for den ældre generation, 
når de skal i marken, og vi ser det tætte net af store og 
små kanaler, der forsyner markerne med vand.

Den samme kolossale koncentration af fortidslevn og 
-minder som i Cairo kan Alexandria ikke prale af længe-
re. Men de steder, vi har udvalgt til vores udflugtspro-
gram, er til gengæld absolut blandt de mest seværdige. 

Alexander den Stores engang så prangende og mo-
derne hovedstad er i dag en driftig og særdeles livlig 
Middelhavsby. Den for aldrende Middelhavsbyer så 
typiske tilbagelænede charme og lidt støvede elegance 
lader sig heller ikke fornægte i Alexandria: Langs den 
kilometerlange havnepromenade sidder ældre herrer 
foran de utallige caféer og får sig en hyggelig pas-
siar, nyder en kop kaffe og skuer ud over det azurblå 
Middelhav.

Intet besøg i Alexander den Stores by uden at slå et 
smut forbi det sted, hvor et af antikkens syv vidundere, 
det berømte fyrtårn, engang ledte søens folk sikkert i 
havn. Bygget ca. 270 f. Kr. har det med sine ca. 120 
meters højde kunnet ses vidt og bredt. I 1300-tallet 
nedlagde et jordskælv dog vidunderet, og i dag er det 
fæstningsværket Fort Qait-bey, der hilser Middelhavets 
søfolk velkommen til byen. Vi vil ikke besøge selve 
fortets indre, da her - med al respekt - ikke er det store 
at se. 

Efterfølgende vil vi besøge det for nyligt (gen)åbnede 
alexandrinske bibliotek. Det er håbet, at dette impone-
rende og yderst omfattende bibliotek og forskningscen-
ter vil kunne bringe Alexandria tilbage i en førerposition 
inden for videnskab og forskning, som det oprindelige 
bibliotek gjorde det i den græsk-romerske periode, 
som stor konkurrent til Aristoteles’ berømte bibliotek i 
Athen. 
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Eksempel på indvendig kahyt på Norwegian Jade

(Udflugt til Nil-deltaet er ikke inkluderet i rejsens pris. 
Særskilt udflugtspakke kan tilkøbes, se under priser 
bagerst i programmet.)

Dag 10. På havet
Vi har endnu en dag til at nyde krydstogtets dybere 
mening.

Dag 11. Korfu, Grækenland
Ankomst kl. 9.00, afgang kl. 18.00
Gennem mange år har øen været et af danskernes fore-
trukne feriesteder, det gælder såvel chartergæster som 
de mange unge individuelt rejsende, der har fundet et 
lille paradis her.

Korfu er en af de smukkeste af de græske øer med 
prægtige hvide sandstrande og hvidkalkede huse i små 
landsbyer omgivet af vinmarker og olivenlunde. Øen 
er indbegrebet af græsk kultur med spor af oldtidens 
romerske og byzantinske kulturer. Dagen er på egen 
hånd, så man kan frit vælge, om man vil tage en tur 
på stranden, slentre rundt i byen og se det romantiske 
havnemiljø eller slå sig ned på en af byens taverner for 
at nyde et glas retsina, spise souvlaki og måske høre 
bouzukiens fyldige klang.

Dag 12. Katakolon (Olympia)
Ankomst kl. 8.00 afrejse kl. 14.30
Skibet lægger til i den søvnige havneby Katakolon på 
den vestlige side af halvøen Peloponnes. Havnebyen lig-
ger perfekt for et besøg til De Olympiske Leges vugge, 
Olympia. Dagens tilbud er da også en rolig formiddags-
udflugt til Olympia.

Det er ejendommeligt at vandre rundt på det sted, 
hvor antikkens olympiske lege fandt sted. Her på det 
gamle stadion kæmpede idrætsfolk under folkets jubel. 
I tempelområdet falbød sælgere deres varer, mens 
sejrherrerne ofrede sejrskransen til guden Zeus, legenes 

beskytter. Ved frokosttid er vi tilbage på skibet, og vi 
fortsætter ud på nye eventyr.

(Udflugt til Olympia er ikke inkluderet i rejsens pris, 
særskilt udflugtspakke kan tilkøbes - se under priser.)

Dag 13. Athen, Grækenland og hjemrejse
Ankomst kl. 4.00
Vores skib lægger til i havnebyen Piræus, som i dag er 
smeltet sammen med millionbyen Athen. 

Athen er den europæiske civilisations vugge, her har 
moderne demokrati og naturvidenskab sin oprindelse. 
Byen var allerede i antikken et attraktivt turistmål, og i 
dag er det fortsat oldtidens monumenter, der er gen-
stand for interesse. Athens indbyggertal er vokset kraf-
tigt i de seneste årtier med nybyggeri samt trafik- og 
forureningsproblemer til følge. Men historisk er Athen 
fuldt på højde med Rom og Jerusalem, og bag betonen 
har byen naturligvis sin charme. Husenes og lejlighe-
dernes balkoner prydes af geranier, og byens gader og 
pladser er tilplantede med appelsintræer. Højrøstede 
gadesælgere og farvestrålende markeder minder om 
Østens basarer, mens de lidt forfaldne neoklassicistiske 
palæer leder tankerne hen på den svundne tid, hvor 
Athen var kendt som “Middelhavets perle”. 

Højt over byens hektiske liv på Akropolisklippen står de 
smukke hvide marmortempler og vidner, om dengang 
Athen viste verden vejen til demokratiet. Ud over at 
rumme fascinerende gudefortællinger med Zeus og 
Pallas Athene i hovedrollerne var det her, at store 
filosoffer som Sokrates og hans elev Platon havde deres 
gang.

Vi bliver hentet ved vores skib og kører til lufthavnen og 
flyver hjem til Danmark.
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Teatersalen på Norwegian Jade

Praktiske spørgsmål
Hvordan er kahytterne?
Der er forskellige kahytskategorier fra pæne, rumme-
lige indvendige kahytter til pragtfulde suiter med egen 
balkon, men fælles for alle er, at de naturligvis har eget 
bad og toilet og rimelig skabs og siddeplads, enkelt-
senge eller dobbeltseng. Ønsker man at bestille en suite 
bedes man rette henvendelse til Albatros Travel for at få 
oplyst pris og mulighed for bestilling.

Kahyt kategori BC
Udvendig kahyt med egen private balkon beliggende 
på dæk 9. Kahytterne har stort gulv-til-loft-vindue og to 
enkeltsenge eller dobbeltseng.

Kahyt kategori F
Standard udvendig kahyt beliggende på dæk 4. 
Kahytterne har koøje, 2 enkeltsenge.  

Kahyt kategori KK
Indvendig standard kahyt beliggende på dæk 5.
2 enkeltsenge. 

Fakta om krydstogtet
Introduktion
I det følgende finder du nogle praktisk informationer 
om Albatros Travels krydstogtrejser, bl.a. om flyrejsen, 
opholdet om bord og landgange undervejs på togtet. 
Nogle af informationerne kan være uden relevans for 
dit krydstogt. Vi beder dig for eksempel se bort fra 
afsnittet om indrejse i USA, hvis din krydstogtrejse ikke 
omfatter USA.

Freestyle Cruising og klassiske krydstogter
Det nye krydstogtskoncept Freestyle Cruising fra 
Norwegian Cruise Line er skabt med henblik på større 
fleksibilitet og afveksling omkring middagene. Skibene 
i Norwegian Cruise Lines flåde er præget af en interna-
tional stemning. 

På andre skibe fra andre rederier er der klassisk kryds-
togtstemning. Middagene indtages i restauranten ved 
faste borde og på faste tidspunkter. De klassiske skibe 
Albatros benytter er fra rederierne MSC og Costa. Da 
disse rederier begge er italienske er stemningen om 
bord naturligvis præget heraf.

Er der nogen aldersgrænse for at deltage på 
krydstogtet?
Personer under 18 år skal rejse i følge med forældre 
eller voksne over 21 år. Man skal være minimum 21 år 
for at købe alkohol eller spille i kasinoet. 

Er det muligt at bestille specialkost?
Til frokost og middag om bord tilbydes vegetarretter 
og retter med lav kalorieindhold. Derudover er det ikke 
muligt at bestille specialkost.

Fakta om Norwegian Jade

Registreret i :  Bahamas.
Jomfrusejlads:  2008  
Total længde:  965 fod.
Bredde:  106 fod.
Dybde:  27 fod.
Cruise fart:  25 knob.
Bruttotonnage:  92.000.
Maskine:  Diesel elektrisk.
Antal passagerer:  2.376 baseret på to personer i  
 hver kahyt.
Mandskab:  1.154.
Tv/radio/telefon/køleskab/miniboks i alle kahytter. 
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Skal man selv have håndklæde med?
Det er ikke nødvendigt at tage eget håndklæde med. 

Ombordstigning på skibet
Der er altid fælles transport fra lufthavnen/hotellet til 
skibet, men bemærk venligst, at man skal være om 
bord senest en halv time inden afgang. 

Du må påregne en del ventetid ved ombordstigning. 
Sørg for at have pas og skibsbilletter/-dokumenter pa-
rat. Indtjekningsprocedurerne er grundige, men er med 
til at gøre landgang i fremmede havne smidig og let.

Der er ingen restaurantfaciliteter i kaj-terminalen, men 
restauranterne om bord er som regel åbne og serverer 
frokost i timerne omkring afgangstidspunktet. Det er 
ikke tilladt at medbringe egne alkoholiske drikkevarer 
på skibet. Drikkevarer indkøbt under landgangene skal 
afleveres ved ombordstigning og udleveres ved kryds-
togtets afslutning. Det er en god ide at have en flaske 
vand med i terminalen. 

Drikkevarer om bord
Isvand, kaffe og te i forbindelse med måltiderne er in-
kluderet. Øvrige drikkevarer skal du betale for. En flaske 
vin koster fra cirka 25 USD og opefter, øl (flaske eller 
fad) koster cirka 4-5 USD, og spiritus koster typisk 5-7 
USD per drink. Sidst på eftermiddagen serveres dagens 
drink, som lever op til forventningen om en eksotisk 
drink, til cirka 5-6 USD. Sodavand og mineralvand 
koster cirka 2-3 USD per flaske. Der lægges automatisk 
15% i drikkepenge oven i drikkevarernes pris. Disse 
drikkepenge går til vintjenere og bartendere om bord.

Rygning om bord
Rygning er tilladt i de fleste offentlige rum, men ikke i 
restauranter, på spisesteder og i underholdningslokaler. 
Det er tilladt at ryge i kahytterne. Det er dog ikke tilladt 
at ryge pibe og cigar indendørs bortset fra eventuelle 
afmærkede cigarbarer. Rygereglerne kan ændres med 
kort frist, og vi beder derfor vores gæster respektere 
opslag og skiltning om bord.

Elektricitet
På de fleste af krydstogtskibene vil det være muligt at 
anvende normale danske stik.

Telefon, fax, e-mail og post
Fra skibet er det muligt at telefonere over skibets satel-
litforbindelse (det er dog ikke billigt) eller via mobilte-
lefon. Vær opmærksom på, at mobiltelefonnettet er 
anderledes i USA end herhjemme. De fleste danske 
mobiltelefoner kan ikke umiddelbart bruges i USA, 
Canada, Mexico og Caribien. Nyere modeller med så-
kaldt tri-band fungerer som regel. Dette beror dog også 
på det enkelte abonnement. 

Alle passagerer om bord på rederiet NCL’s skibe får de-
res egen e-mail-adresse, som man kan give til pårøren-
de derhjemme. Adressen er typisk bygget op omkring 
navnet på den første person på skibsbilletten, efterfulgt 
af kahytsnummer, @ og “skibsnavn.cruisemail.net”. 
Et eksempel: Hans Jensen i kahyt 5555 om bord på 
Norwegian Star har således: hjensen5555@star.cruisem
ail.net. Men kig på billetten; dér står det. Man kan også 
uden problemer anvende sin sædvanlige e-mail-adresse, 
såfremt man har såkaldt webmail og kan komme ind på 
den via internet. Ved brug af både skibets mail-adresse 
og egen mail-adresse koster det et oprettelsesgebyr på 
ca. 4 USD samt 0,75 USD pr. minut. Der er ofte mulig-
hed for at finde en internetcafé i besøgshavnene, dette 
er den billigste løsning.

Børn om bord
Børn er meget velkomne om bord på krydstogtskibene. 
På NCL’s skibe er der et stort Kid’s Crew-børneprogram 
til rådighed for alle mellem 2 og 17 år, og NCL har 
veluddannet personale til at lege og holde øje med 
børnene. Det er desuden muligt at få sine børn passet 
af en babysitter for et beskedent beløb, fx om aftenen, 
eller mens skibet ligger i havn. Kontakt os for udskrift af 
NCL’s børneprogram. Her skal det dog nævnes, at NCL’s 
personale taler engelsk. Det er ikke tilladt at medbringe 
spædbørn på under 6 måneder på NCLs krydstogtskibe.

På Costa Cruises’ skibe er der ligeledes arrangeret sær-
lige aktiviteter til børn.

På Orient Lines samt på MSC Cruises’ skibe er der ikke 
særlige børneprogrammer.

Hvordan betales om bord på skibet?
På krydstogtets første dag opretter du en “onboard 
credit”-konto, som giver dig mulighed for at kvittere 
for alt, der købes om bord. Det anbefales at oprette 
kontoen med et kreditkort, men du kan også benytte 
rejsechecks eller kontanter. American Express, Visa og 
Mastercard/Eurocard accepteres som betalingskort. 

Vælger du at oprette kontoen med kontanter eller rej-
sechecks, skal der betales et depositum på ca. 75 USD 
pr. kahyt pr. dag.

På krydstogtets sidste dag får du udleveret en opgørelse 
over alle køb på kontoen. Er kontoen oprettet med 
kreditkort, og har du ingen indvendinger til opgørelsen, 
bliver beløbet automatisk trukket på dit kort. Ønsker 
man at betale af på sin regning med kontanter kan 
dette gøres i receptionen om bord.
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Hvilken valuta bruges der om bord på skibet? 
Alle priser om bord er i US-dollars hos NCL og Orient 
Lines. På MSC’s og Costa Cruises’ skibe er valutaen 
euro.

Hvad skal der betales ekstra for om bord?
Drikkevarer, eventuelle udflugter i land og andet per-
sonligt forbrug som fx skønhedspleje, vask og rens af 
tøj samt telefonsamtaler osv. 

Opbevaring af værdier
Der er værdibokse i kahytten. Bemærk dog, at rederi-
erne og Albatros Travel ikke er ansvarlige for værdier 
efterladt i disse bokse, i kahytten eller andre steder om 
bord. 

Hvilket sprog tales der om bord?
Engelsk er hovedsproget, og alle informationer over 
højtaleranlægget, informationsmøder og underholdning 
er ligeledes på engelsk. På MSC foregår en del aktivite-
ter på italiensk.

Spisning om bord
Der er to forskellige former for servering af middagen 
om bord alt efter hvilket rederi, man sejler med. 

Er man på krydstogt med et af Norwegian Cruise Lines 
skibe kan man spise i hvilken restaurant man vil og på 
det tidspunkt man ønsker. Nogle restauranter om bord 
er gratis, mens der på andre (special)restauranter skal 
betales en mindre kuvertpris (mellem USD 10 og 20). 
Dette er det såkaldte Freestyle Cruising koncept, hvor 
den enkelte dermed selv kan tilrettelægge sin aften.

Sejler man med MSC Cruises, Costa Cruises eller med 
rederiet Orient Lines er der såkaldt fixed seating. Det 
vil sige, at man spiser i en udvalgt restaurant og ved et 
udvalgt bord hver aften. Skibene har en tidlig og en sen 
seating og Albatros Travel vil normalt bestille den sene 
seating til alle vores gæster, da det er vores erfaring, 
at de fleste ønsker at spise på dette tidspunkt. Skulle 
enkelte gæster ønske den tidlige seating arrangeres 
dette om bord i ved ankomsten til skibet. Vores danske 
rejseleder er naturligvis gerne behjælpelig med at flytte 
over til den tidlige seating.

Drikkepenge
På vores rejser kommer du i kontakt med hverdagslivet 
og dets skikke. Der kan være forhold, du ikke synes 
om, eller ikke er vant til, som for eksempel skikken med 
drikkepenge. I mange lande er drikkepengesystemet 
mere organiseret, end vi som danskere er vant til, og 
der er en forventning om, at lokalguider og chauffører 
i løbet af rejsen modtager en vis sum drikkepenge. 
Vi angiver et beløb i vores rejseprogram, således at 
man hjemmefra kan tage højde for dette. Rejsens pris 

inkluderer ikke personlige drikkepenge, da det er et 
individuelt anliggende, og drikkepengesystemet er en 
del af den kultur, man vælger at besøge, og som man 
derfor bør følge og respektere. Albatros Travel giver løn 
til lokalguider og chauffører, men i mange kulturer er 
lønnen i servicebranchen afstemt efter, at man modta-
ger drikkepenge. 

I USA især gælder særlige forhold. Mange lønninger 
i USA er baseret på, at de ansatte modtager drikke-
penge. Normalt giver man 15% på restauranter - vær 
opmærksom på, at det beløb, som er lagt på regnin-
gen, er skat. Er det en restaurant, hvor man betaler ved 
udgangen, lægges pengene på bordet. Taxachauffører 
forventer 15%, stuepigen på hotellet 2 USD pr. dag og 
hoteldrageren 2 USD pr. kuffert. 

Der bør regnes med 15-20 USD i drikkepenge i alt ved 
ture i land, samt drikkepenge ved spisning i land. 

I krydstogtverdenen er der faste regler og beløb for 
drikkepenge. Hos de flest rederier er det næsten auto-
matiseret. Således opkræves der automatisk 10 USD pr. 
person pr. dag i drikkepenge på NCL’s skibe. Sejler man 
med Orient Lines (10 USD pr. person pr. dag), MSC eller 
Costa Cruises (€8 pr. person pr. dag) betales drikkepen-
gene kontant ved krydstogtets afslutning. Kuverter til 
formålet vil blive leveret til kahytten.

Udflugter
Når du rejser med Albatros Travel, har du glæde af 
vores danske rejseleder. Albatros tilbyder ofte en sær-
skilt udflugtspakke med ture, der giver mulighed for 
at få det bedste ud af tiden i land. Disse ture afvikles 
i samarbejde med lokale samarbejdspartnere og altid 
under ledsagelse af den danske rejseleder. Se program 
og priser for udflugtspakke.

Du er naturligvis også velkommen til deltage i de 
udflugter, som rederiet arrangerer og sælger om bord 
(fra skibets ekskursionsskranke). På disse udflugter er 
du i selskab med andre rejsende fra skibet, og sproget 
vil som regel være engelsk. Informationer om udflug-
terne samt priser forefindes om bord. Spørg eventuelt 
rejselederen om hjælp. 

Destinationer på krydstogtet
Krydstogtrederiets væsentligste opgave er at sørge for 
gæsternes sikkerhed. Hvis vind- og vejrmæssige forhold 
gør det umuligt at lægge til på en planlagt destination, 
kan det blive nødvendigt at omlægge skibets rute. 
Heldigvis sker det relativt sjældent. Når det sker, vil det i 
reglen være på destinationer, hvor gæsterne skal sejles 
ind til land fra skibet i de mindre såkaldte tenderbåde, 
men det kan også hænde, at vejret er for dårligt til, at 
skibet kan lægge til kaj. Vejrmæssige og andre forhold 
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kan også betyde forsinkelser i større eller mindre grad, 
så rederiet er nødsaget til at forkorte opholdet på en 
destination. Et krydstogt er en rejseform, hvor sejladsen 
og skibets mange aktiviteter og faciliteter udgør en 
meget væsentlig del. Der kompenseres således ikke for 
eventuelle ændringer i sejlplanen.

Krydstogtrejseleder
På denne krydstogtrejse medfølger i lighed med 
Albatros Travels øvrige rundrejser en af vores erfarne 
danske rejseledere.

På en krydstogtrejse er rejselederens rolle og funk-
tioner anderledes end på almindelige rundrejser, 
hvor gruppen tilbringer størstedelen af tiden samlet. 
Krydstogtrejseformen giver mulighed for både at nyde 
samværet i gruppen og tilbringe tiden på skibet og i 
land på egen hånd.

Rejselederens rolle er at hjælpe med de praktiske 
forhold som indrejse, transfer til og fra lufthavnen, 
ombordstigning, oversættelse til dansk samt informa-
tion om muligheder på skibet og i land. Desuden vil 
rejselederen stå for forskellige arrangementer, som man 
kan deltage i efter ønske fx informative oplæg, fælles 
middage eller afprøvning af skibets mange faciliteter og 
tilbud. Ud over de fælles ture og aktiviteter vil rejselede-
ren have informationsmøder eller træffetid dagligt, hvor 
du kan henvende dig med eventuelle spørgsmål - eller 
blot få en hyggelig snak. 

På et krydstogt deltager gruppen på lige fod med de 
øvrige gæster på skibet, og det er ikke muligt for rejse-
lederen at være til stede og til rådighed overalt. Derfor 
kan det være en god ide også at bruge skibets recep-
tion, der assisterer og svarer på spørgsmål fra skibets 
øvrige passagerer.

Før afrejsen
Pas/visum
Passet skal være gyldigt mindst 6 måneder fra hjemrej-
sedato. Børn, uanset alder, skal have eget pas, det er 
ikke nok at stå i forældrenes pas. 

I USA er der ikke visumpligt for danskere og øvrige 
EU-borgere. Der udfyldes blot et såkaldt “turist-kort” 
samt toldpapirer om bord på flyet. Man kan få op til 90 
dages ophold med en gyldig returbillet. 

Krav om maskinlæsbare pas
Siden den 26. oktober 2004 har USA krævet, at dit pas 
skal være maskinlæsbart, hvis du ønsker at rejse ind i 
USA. 

Alle danske pas, som er udstedt efter 1. marts 1997, er 
maskinlæsbare. 

Venligst bemærk, at rejsende, der tidligere er straffet 
eller tidligere fx har haft for langt ophold i USA i forhold 
til det tilladte, kan nægtes indrejse. I disse tilfælde bør 
man selv undersøge indrejsemulighederne ved ambas-
saden i København. 

Bemærk i øvrigt, at navnet på flybilletten SKAL stemme 
100% overens med navnet i passet.
I modsat fald er konsekvensen en direkte returbillet 
tilbage til Danmark for egen regning!! 

Albatros Travel tager forbehold for eventuelle ændrin-
ger og gør opmærksom på, at det er den rejsendes eget 
ansvar at sikre sig et gyldigt pas og eventuelt visum.

Vaccinationer og sundhed
Såfremt der skal vises særlige helbredsmæssige hensyn 
på rejsen, skal rejsebureauet underrettes allerede ved 
rejsens bestilling.

Inden turen bør man sikre sig, at man har evt. vac-
cinationer mod difteritis, smitsom leverbetændelse og 
stivkrampe i orden. En god start vil altid være et kig på 
Seruminstituttets hjemmeside www.vaccination.dk.

Herudover anbefaler vi, at du kontakter egen læge eller 
(Sjælland): Rejseklinikken v. Mogens Rishøj, Ordrupvej 
60 4., 2920 Charlottenlund, tlf. +45 39630115, 
fax +45 39633115, kontakt@rejseklinikken.dk, 
www.rejseklinikken.dk. Åben hverdage 9-16. 10% 
rabat til Albatros Travels kunder. Hos Rejseklinikken kan 
man få oplysninger om, hvad man bør vaccineres mod 
ved rejser i hele verden. Ved vaccinationer ydes rabat til 
vores kunder mod fremvisning af faktura. For alle rejser 
til USA gælder, ligesom herhjemme, at man som mini-
mum skal være vaccineret mod stivkrampe og difteri. 

Rent sundhedsmæssigt adskiller forholdene om bord på 
en krydstogtrejse sig ikke fra forholdene herhjemme, 
og du behøver ikke bekymre dig om “rejse-mave”, 
etc. Man kan drikke vandet fra hanen på skibet, men 
man kan selvfølgelig også få flaskevand alle vegne. 
Flaskevand anbefales ved landgangene. Spørg evt. 
rejselederen på turen om, hvordan det forholder sig på 
den destination, du skal rejse til.

Følgende medikamenter dækker de flestes behov: 
smertestillende piller, stoppiller mod diarré (Imodium), 
afføringsmiddel (Magnesia), myggebalsam, elastikbind, 
plaster, solcreme (høj faktor), læbepomade (høj faktor), 
slumrepiller, Strepsil/Hexokain, søsygetabletter. 

Solskoldning og hedeslag
Solen er stærk i visse dele af verden samt på havet. 
Undgå væskemangel og hedeslag på varme dage ved 
at drikke rigeligt og benytte en solhat/kasket. Typiske 
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symptomer på væskemangel er let kvalme, hovedpine, 
svimmelhed og generel utilpashed. Tag kroppens 
signaler alvorligt. Drik en liter væske - gerne en cola der 
indeholder salt - og ubehaget forsvinder omgående.

Jetlag
Ved flyrejse gennem mange tidszoner, har kroppen ofte 
svært ved at omstille sig til den nye døgnrytme. Det kal-
des jetlag. Du kan minimere jetlag ved at tvinge krop-
pen til at tilpasse sig den nye tid hurtigst muligt. Start 
evt. i flyet med at stille uret til tidszonen på ankomstste-
det. Så kan kroppen bedre omstille sig undervejs. 

Hvordan er vejret?
Undersøg hjemmefra, hvordan vejret er i den del af 
verden, du skal rejse til. På Danmarks Meteorologiske 
Instituts hjemmeside www.dmi.dk kan du finde vejrud-
sigter fra stort set hele verden.

Fakta om rejsen
Hvad skal man pakke?
De fleste aftener om bord er pæn og uformel påklæd-
ning er det eneste, du behøver for at begå dig i restau-
ranterne på skibet. For herrernes vedkommende kunne 
det være lange bukser og skjorte/polo T-shirt med 
krave. For damernes vedkommende for eksempel som-
merkjole, nederdel, bukser og skjorte/bluse. Ved enkelte 
lejligheder lægges op til, at herrerne tager jakke og slips 
og damerne tager festtøj på, men ønsker man ikke det, 
er det altid muligt at spise i buffetrestauranten. 

Almindeligt “pænt” tøj er selvfølgelig nødvendigt 
og for dem, der gerne vil deltage i skibenes formelle, 
såkaldte gallaaftener. Her kan påklædningen bedst defi-
neres som “festtøj”. For herrerne i form af jakkesæt og 
slips eller smoking og for damerne “smart/elegant” tøj 
eller lange kjoler. På en uges krydstogt vil der normalt 
være 1-2 aftener, hvor gæsterne tager festtøjet på. 
Dette gælder for alle rederier, som Albatros samarbej-
der med.

Man er naturligvis ikke tvunget til at klæde sig i festtøj, 
men det forventes at man skeler til skibsavisen hvor der 
står, hvad dagens påklædning er.

Jeans, shorts, T-shirt accepteres ikke i restauranterne 
efter kl. 17.30. Det er ikke tilladt at benytte restauran-
terne i badetøj.

Rejser du under varmere himmelstrøg er let bomuldstøj 
uundværligt, men en trøje eller tynd jakke kan alligevel 
være god at have med, ikke mindst da det ofte er køligt 
indendørs på grund af aircondition. Ved rejser til køli-
gere egne af verden skal du huske også at medbringe 
varmt tøj. Komfortable sko anbefales til turene på land, 
og glem ikke at tage løbesko og træningstøj med, hvis 

du planlægger at benytte dig af sportsfaciliteterne om 
bord. Vaskeriet om bord ordner mod betaling vask og 
rens fra dag til dag. 

Husk badetøj, da der er swimmingpool om bord.

Ud- og hjemrejse
Sammen med ordrebekræftelsen har du modtaget en 
rejseplan med vejledende tider for din rejse. Cirka en 
uge inden afrejse vil du modtage det endelige afrej-
sebevis samt øvrige rejsedokumenter. Afrejsebeviset 
indeholder vigtige oplysninger om mødested og -tid. 
Desuden indeholder det en telefon- og adresseliste på 
de hoteller, vi bruger på rejsen.

Flyrejse fra Danmark
På vores rejser vil der altid være en repræsentant fra bu-
reauet til stede ved indtjekning i Københavns Lufthavn, 
Kastrup. Normalt er det rejselederen selv, der er til stede 
og flyver med gruppen. Her følger en kort gennemgang 
punkt for punkt af den typiske rejse fra Københavns 
Lufthavn. 

Københavns Lufthavn
- Bemærk ny Schengen-paskontrol!!
• Du får udleveret papirer og evt. forsikringer af 
Albatros’ repræsentant eller rejselederen. Herefter tjek-
kes ind. 
• Hver enkelt rejsende får udleveret boardingpas, samt 
bagagekvittering. Bagagekvitteringen gemmes, for 
den er endegyldigt bevis på, at bagagen er indleveret (i 
tilfælde af bortkommen bagage ved ankomsten meldes 
bagagen savnet ved brug af denne.)
• Repræsentanten eller rejselederen giver kort infor-
mation om turen og svarer på praktiske spørgsmål. 
Herefter går du til sikkerhedskontrollen. 
• I afgangshallen disponerer du selv over tiden indtil 
flyafgang, og det er dit eget ansvar at nå frem til den 
gate, hvorfra flyet afgår i rette tid. Nummeret på gaten 
står på skærmene i afgangsterminalen, hvor man både 
kan se flynummer samt destination.
• Vær opmærksom på, at hvis du rejser til lande 
uden for Schengen-området, skal du passere den nye 
Schengen-paskontrol (i selve afgangshallen) for at 
komme helt ud til gaten. Der kan være lang kø, så vi 
henstiller til, du går ud til gaten i god tid.
• Du skal være ved gaten senest en halv time før 
afgang.

Særligt om flyrejser til USA
Inden landing i USA vil flypersonalet udlevere føl-
gende blanketter: “Visa Waiver” og toldpapirer, der 
skal afleveres til myndighederne i ankomsthallen. 
Stewardesserne og evt. vores rejseleder kan være 
behjælpelige med at udfylde og evt. oversætte disse 
blanketter.
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New York, Los Angeles, Miami, Chicago (eller enhver 
anden ankomstlufthavn i USA)
• Ved ankomst samles gruppen umiddelbart uden for 
ankomstgaten (når man er kommet ud fra “landgangs-
broen”).
• Herefter fortsætter gruppen SAMLET mod udgangen 
(markeret med ARRIVAL). Herefter passeres i række-
følge:
• PAS/IMMIGRATION: Her afleveres “Visa Waiveren”, 
og passet stemples med indrejsedato. Immigrationsmy
ndighederne stiller ofte spørgsmål om, hvor man over-
natter, eller om man skal videre. 
Der tages digitalt fingeraftryk og billede. Pas på den 
grønne seddel, du nu har i passet. Du skal bruge den 
igen ved udrejse! 
• Når hele gruppen er kommet igennem pas/
immigrationskontrollen, fortsættes mod bagageudleve-
ringen.

Når alle fra gruppen har modtaget bagagen, går man 
i samlet flok gennem tolden ud i ankomstområdet. I 
tolden afleveres den blå og hvide toldformular. Ved 
videre flyrejse skal bagagen tjekkes ind igen, efter at 
man er gået gennem tolden. Herefter går man samlet 
til den pågældende terminal og gate. Ved den endelige 
destination går man gennem ankomstprocedurerne, 
får bagagen og går samlet mod udgangen for videre 
transport. 

HUSK: Ifølge lovgivningen må Albatros Travel ikke vide-
regive oplysninger om sine kunder. Vi beder dig derfor 
selv meddele pårørende det nøjagtige ankomsttids-
punkt og flynummer for din hjemkomst. Kun i absolut 
nødstilfælde kan vi hjælpe pårørende i Danmark med at 
kontakte deltagere på en rejse.

Bagage 
Det anbefales at medbringe en kuffert (eller sportsta-
ske) til almen bagage. Kufferten må ikke være aflåst, da 
den skal kunne åbnes for kontrol. Vær endvidere op-
mærksom på, at bagagen kan få en hård medfart under 
flytransporten. Kuffertremme yder en vis form for be-
skyttelse, ligesom “hårde” kufferter ikke så let beskadi-
ges under transport. Har du rygsæk med, anbefales det 
at lægge den i en slags køjesæk/beskyttelsesovertræk, 
da bagagearbejdere ikke altid behandler bagagen lige 
pænt. Af den grund kan det være en god ide at tegne 
en særskilt bagageforsikring.

Derudover anbefaler vi en dagrygsæk eller kabinetaske 
til håndbagage og eventuelt skiftetøj. En lille rygsæk/
taske har man også stor glæde af i løbet af krydstogtet, 
når man er på landgang eller blot væk fra sin kahyt i 
længere tid. 

På flyrejser må du ALDRIG medbringe lightere, knive, 

sakse, neglefiler eller andre skarpe genstande i håndba-
gagen. De vil øjeblikkeligt blive konfiskeret. På flyrejser 
til USA må den indtjekkede bagage aldrig låses. Aflåste 
kufferter kan blive tilbageholdt af de amerikanske myn-
digheder, og det vil forsinke pas- og toldbehandlingen 
ved ankomsten til USA. 

Endelig må der under ingen omstændigheder med-
bringes madvarer til USA. Eventuelle syndere bliver 
fundet ved hjælp af hunde, og maden bliver konfiskeret 
(og man er yderligere et par meget røde ører rigere). 
Ligeledes er det strengt forbudt at indføre cubanske ci-
garer til USA (fra Caribien). Også de bliver fundet - selv 
dybt nede i en kuffert! 

Husk at have navnemærkater på kufferten. Sammen 
med afrejsedokumenterne modtager du desuden 
kuffertmærker fra rederiet, som skal anvendes ved 
ombordstigning på skibet. Det er vigtigt, at du anven-
der disse mærker og påfører dem dit navn, skibsnavn 
og kahytsnummer (se evt. på skibsbilletten). Vent med 
at sætte skibsmærkerne på bagagen til om morgenen 
inden ombordstigning, så de ikke bliver revet af under 
flyrejsen. 

Rejsevaluta
Medbring ikke danske kroner. FOREX’ kursgaranti sik-
rer, at du får mest ud af at veksle DKK i Danmark.
Medbring lokal valuta - gerne i sedler af forskellig 
størrelse. FOREX valutaveksling lagerfører de fleste 
valutaer. Se kursen på forexvaluta.dk. Har man en stor 
rejsekasse, kan man også supplere med rejsechecks, 
som næsten alle steder kan anvendes som kontanter. 
Kreditkort kan bruges som betaling praktisk talt overalt. 
Enkelte forretninger vil dog afvise udenlandske kort, da 
gebyret er for højt. 

Vær opmærksom på, at næsten alle banker opkræver 
et gebyr, når du hæver kontanter i deres kontantauto-
mater, ligesom din egen bank kræver et gebyr for at 
hæve kontanter i udlandet. Et anerkendt kreditkort som 
Visa, Mastercard eller American Express er næsten et 
must, når du rejser til udlandet.

Vi anbefaler, at du medbringer tilstrækkelig med lokal 
valuta (i Caribien USD) til udgifter og indkøb i land. I 
nogle tilfælde kan det nemlig være problematisk at 
hæve undervejs.

Gouda Rejseforsikring
Personer, der er fyldt 70 år, og som rejser uden for 
Europa, skal have et forhåndstilsagn fra forsikrings-
selskabet, for at rejseforsikringen er gyldig. Du skal ud-
fylde en helbredserklæring, som Gouda Rejseforsikring 
anbefaler, at du udfylder sammen med din egen læge. 
Helbredserklæringen fås hos Albatros Travel og indsen-
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des til Gouda. Du er først forsikret, når du har modta-
get forhåndstilsagnet fra Gouda.

Forsikring ved rejser inden for Europa 
Det gule sygesikringsbevis dækker et evt. hospitals-
ophold, m.m. i landene inden for Europa, men ikke 
sygehjemtransport. Det anbefales derfor at tegne en 
Gouda Super-forsikring, som dækker bagagen (tab og 
forsinkelse), forsinket fremmøde, hjemkaldelse, syge-
hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse samt tab af 
rejsedokumenter. Desuden ydes feriegaranti.
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Afrejse 
11. april 2008  

Rejsens pris per person
I indvendig delt dobbeltkahyt kat. KK: kr. 12.990,-
Tillæg for udv. kahyt kat. F med koøje: kr.   2.990,-  
Tillæg for udv. kahyt med balkon kat. BC: kr.   4.790,-   
Tillæg for indvendig enekahyt: kr.   4.490,-
Tillæg for udvendig enekahyt: kr.  9.490,-
Tillæg for udvendig enekahyt m. balkon: kr. 20.990,-

Forlængelse/ændringer
Rejsen sælges som en hel “pakke“. Det er ikke muligt 
at ændre eller forlænge rejsen.

Prisen inkluderer
• Fly København - Istanbul og Athen - København med 
    Austrian Airlines
• Alle flyskatter og -afgifter.
• Alle havneskatter og -afgifter
• Transport med bus lufthavn -  skib i Istanbul og skib
   - lufthavn i Athen 
• 12 nætters/13 dages krydstogt med Norwegian Jade 
    med ophold i valgte kahytskategori
• Helpension på krydstogtet
• Dansk rejseleder
• EU-påbudt produktansvarsforsikring
• Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke
• Sygdomsafbestillingsforsikring kr. 650,-
• Gouda Rejseforsikring Super kr. 215,- inklusiv dæk-
 ning af personlige ejendele og feriekompensation. 
• Drikkevarer
• Drikkepenge til personalet på krydstogtet
 (beregn ca. USD 120,-)
• Drikkepenge til lokale guider og chauffører. Beregn
   ca. Euro 15,- (beregn ca. Euro 25,-, hvis man har 
   tilkøbt udflugtspakken)
• Eventuelle ekstra arrangementer
• Personlige fornødenheder
• Tillæg for enekahyt, udvendig kahyt og balkonkahyt
• Udflugtspakke (kr. 1.590,- skal bestilles hjemmefra
    senest 30 dage inden afrejse) 
• Alt ikke nævnt under »Prisen inkluderer«
• Ekspeditionsgebyr, kr. 130,- per ordre

Dag-til-dag-forløb

Dag Destination Ankomst Afgang
1 København-Istanbul, Tyrkiet  Se vedlagte rejseplan
2 Istanbul, Tyrkiet og afsejling - - 15.00
3 Izmir, Tyrkiet 09.00 17.00
4 Mykonos, Grækenland 08.00 00.00
5 Santorini, Grækenland 09.00 18.00
6 Kreta, Grækenland 08.00 18.00
7 På havet - - - -
8 Alexandria, Egypten 07.00 - -
9 Aleksandria, Egypten - - 18.00
10 På havet - - - -
11 Korfu, Grækenland 09.00 18.00
12 Katakolon (Olympia), Grækenland 08.00 14.30
13 Athen og hjemrejse 04.00 Se vedlagte rejseplan

Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

Udflugtspakke (kr. 1.590,-)
Kun for Albatros Travel´s gæster har vi udarbejdet 
en udflugtspakke ledet af vores danske rejseleder. 
Pakken skal købes hjemmefra senest 30 dage inden 
afrejse.

Inklusive i Udflugtspakke
• Heldagsudflugt med bus i Istanbul med frokost
• Heldagsudflugt med bus til pyramiderne ved Giza 
   (Alexandria). 
• Heldagsudflugt til Nildeltaet og seværdigheder i 
   Alexandria
• Halvdagsudflugt til Olympia

Vejr, vind og strømforhold med videre kan gøre at 
enkelte udflugter må ændres eller aflyses.
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Forbehold/ændringer
Der tages forbehold for ændringer i programmet. 
Albatros Travel og vores lokale samarbejdspartnere 
tilstræber altid at afvikle rejsen nøje i henhold til pro-
grammet, men det kan af hensyn til seværdighedernes 
åbningstider eller praktiske omstændigheder være 
nødvendigt at gennemføre ruten i en anden rækkefølge 
end anført. 

Vi gør opmærksom på, at rejsen er underlagt lokale 
forhold, hvor både naturkræfter og levevis er anderle-
des end på vores breddegrader. Det betyder, at force 
majeure-situationer kan opstå med tilhørende forsin-
kelser og aflysninger, der undtagelsesvist vil medføre 
ændringer i rejseplanen. Vejrforhold, vejforhold, pro-
blemer med køretøjer, gæsternes fysiske formåen samt 
forsinkede flyafgange kan medføre ændringer i rejsen, 
og at programpunkter risikerer at udgå. 

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at alle rejser 
løbende revideres og søges forbedret på baggrund af 
de tilbagemeldinger, vi modtager efter hver rejse i form 
af rapporter fra rejseledere og kommentarer fra kunder. 
Revidering af rejsen vil derfor medføre, at der kan være 
opstået ændringer i programmet fra den blev købt, til 
afrejsen finder sted. 

Inden afrejse vil alle deltagere modtage det senest op-
daterede program, der har til hensigt at tjene kunder-
nes bedste og sikre den mest smidige afvikling af rejsen. 

Rejsen er underlagt Albatros Travels almindelige 
bestemmelser, som deltagerne forudsættes at 
være bekendt med.

Specielle ønsker om bord på flyet
Vi modtager gerne specielle ønsker om fx placering om 
bord på flyet. Disse ønsker lader vi gå videre til flyselska-
bet, men vi kan af gode grunde ikke garantere, at øn-
skerne opfyldes, da flyselskabet helt og holdent bestem-
mer den endelige placering. Endvidere booker Albatros 
Travel alle grupper op på flyet således, at gruppen, samt 
ægtefæller/rejseledsagere, sidder samlet. Men også her 
er det flyselskabet, som helt og holdent bestemmer den 
endelige placering. Derfor kan Albatros Travel ikke 
garantere bestemte pladser i flyet.

Service om bord på flyet
Når du rejser med Albatros Travel, foregår det oftest 
med rutefly. De enkelte flyselskaber har meget forskel-
lige former for service og forplejning om bord. På den 
del af ruten, der foregår inden for Europa, har næsten 
alle flyselskaber valgt at spare denne servering væk, 
dog har du ofte mulighed for at købe fx en sandwich 
og noget at drikke for egen regning. Nogle få selska-
ber serverer stadig et glas vand, juice, kaffe, te eller 
lignende uden beregning på Europa-ruterne. 

På de lange oversøiske ruter serveres et måltid mad, 
og hos de fleste selskaber også gratis drikkevarer. Dog 
skal du hos visse selskaber selv betale for drikkevarer, 
fx vin, øl og spiritus. Omfanget og niveauet og servicen 
om bord på flyrejsen kan således ikke garanteres eller 
oplyses hjemmefra, da det varierer meget fra selskab til 
selskab og meget jævnligt skifter.

Ønsker man specialforplejning som fx diabetikermad, 
vegetarmad og lign. SKAL det bestilles SENEST 2 uger 
inden afrejse. Nogle flyselskaber kræver betaling for 
specialforplejning. 

Bonuspoint
Hos visse flyselskaber er det muligt at optjene bonus-
point. Eventuelle bonusaftaler er et privat anliggende 
mellem den rejsende og flyselskabet. Vi beder derfor 
eventuelle kortholdere om at registrere deres bonuskort 
i forbindelse med indcheckningen i lufthavnen. Albatros 
Travel påtager sig ikke ansvaret herfor, og forestår ikke 
formidlingen af disse til flyselskabet. Bemærk venligst, 
at de fleste selskaber har andre og lavere bonussatser 
for grupperejser, og enkelte selskaber ikke giver bonus-
point på grupperejser.

Albatros Travels rejseledere
De fleste rejser er dansk ledet, hvilket i reglen betyder, 
at rejselederen allerede møder gruppen i lufthavnen og 
følger med hele vejen. Der er dog flere og flere rejser, 
hvor gruppen først møder den egentlige rejseleder 
på destinationen. Alle vores rejseledere er erfarne og 
veluddannede og nøje udvalgt af Albatros Travel. Det 
er dog kun forholdsvist få rejseledere, der er fuldtids-
professionelle, idet mange specialister er beskæftigede i 
universitetsverdenen, undervisningssektoren eller i gang 
med en akademisk uddannelse, der kan forenes med 
denne særlige beskæftigelse.



Alle rejsearrangementer er underlagt ”Lov om 
pakkerejser”, der harmoniserer reglerne i Euro-
pa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. 
Ifølge lovgivningen skal rejsebureauerne kun-
ne dokumentere, at de har gjort forbrugerne 
opmærksomme på alle tænkelige eventualite-
ter; rejsens præcise forløb, alle formaliteter og 
omkostninger, mulige ændringer og desuden 
skal aftalegrundlaget være klart ved rejsens 
bestilling (dvs. inden bestillingen bekræftes 
ved at indbetale depositum). Alle rejsende 
forventes at have sat sig grundigt ind i rejsens 
aftalegrundlag. Aftalegrundlaget kan bestå af 
følgende elementer: brochure med prisliste, 
faktura, rejseplan, almindelige bestemmelser, 
praktiske rejsetips samt oplysningerne bag på 
fakturaen. Såfremt rejsen bestilles OG betales 
gennem Albatros Travels hjemmeside, har den 
rejsende pligt til at læse og eventuelt udskrive 
alle relevante oplysninger og dokumenter.

Brochure og prisliste indeholder en grundig 
rejsebeskrivelse, aktuelle priser og angivelse 
af forventede ekstraomkostninger samt sær-
lige bestemmelser eller oplysninger, der er 
aktuelle i forbindelse med den konkrete rejse. 
Oplysninger om flytider, visumbestemmelser 
m.v. vil imidlertid sjældent forekomme i bro-
churerne, da disse ændres relativt hyppigt. 
Brochurer og prisliste forefindes som trykt 
materiale eller som en del af Albatros Travels 
hjemmeside. Man bør være opmærksom på, at 
hjemmesiden også indeholder en kort præsen-
tation, der ikke er dækkende for den samlede 
rejse. 

Faktura: Her anfører vi alle de aktuelle oplys-
ninger og informationer: deltagernes navne, 
specifikation af pris, rejse- og flyplan, visum-
bestemmelser m.m. Desuden anføres even-
tuelle afvigelser i forhold til brochuren og 
rejsebureauets almindelige bestemmelser. 
Uanset hvad der er anført andre steder i det 
fremsendte materiale, er oplysningerne på 
fakturaen det aktuelle og gældende. Ved køb 
via hjemmesiden anbefaler vi, at De udskriver 
fakturaen, der samtidig er kvittering for bestil-
ling og indbetaling.

Almindelige bestemmelser: Vi har standardi-
seret vores almindelige bestemmelser i hen- 
hold til lovgivningen og Danmarks Rejse- 
bureauforenings bestemmelser. Bestemmel-
serne skal ses i sammenhæng med fakturaen, 
rejseplanen, dag-til-dag beskrivelsen og det 
øvrige materiale. Såfremt der gælder særlige 
forhold for rejsen, skal dette fremgå af faktu-
raen, ellers gælder Albatros Travels alminde-
lige bestemmelser.

Praktiske rejsetips: I forbindelse med mange 
af vores rejser udleverer vi nogle praktiske 
rejsetips. Disse er først og fremmest ment som 
en hjælp og service til vores kunder, men de 
indeholder også oplysninger af mere formel 
karakter, hvorfor vi forudsætter, at deltagerne 
er bekendt med indholdet.

Produktansvarsforsikring: I forlængelse af 
lovgivningen om udvidet ansvar for rejsear-
rangører, har Albatros Travel tegnet en særlig 
forsikring hos Europæiske Rejseforsikring A/S. 
Denne dækker bl.a. op til 1 mio. kr. ved per-
sonskader. Albatros Travel er i øvrigt medlem 
af Rejsegarantifonden og har medlemsnum-
mer 676.

VI FORUDSÆTTER ALTID, AT VORES 
KUNDER ER BEKENDT MED ALT 
UDLEVERET MATERIALE.

1. TILMELDING
Tilmeldingen til en rejse er bindende for såvel 
forbruger som rejsebureau, når depositum er 
betalt. 

2. BETALINGSBESTEMMELSER 
Ved tilmeldingen betales et depositum på kr. 
3000 pr. person. Afbestillingsforsikring ved 
sygdom skal indbetales senest samtidigt med 
depositum. Restbeløbet skal være indbetalt 
senest 60 dage før afrejse. Rejsedokumenterne 
vil normalt blive fremsendt således, at De har 
dem i hænde senest 7 dage før afrejse. Såfremt 
fristen for indbetaling overskrides, bortfalder 
rejsebureauets leveringspligt. Opmærksomhe-
den henledes på, at enkelte rejser har særlige 
betalingsvilkår og ofte også strengere afbe-
stillingsvilkår. Dette gælder fortrinsvis kryds-
togtsrejser og rejser med specielt ind-chartre-
de tog, skibe, fly. Disse forhold vil altid fremgå 
af rejsebeskrivelsen/fakturaen.

3. AFBESTILLING
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke 
er anført andre bestemmelser på fakturaen. Vi 
gør opmærksom på, at der kan være ekstraor-
dinære omkostninger forbundet med enkelte 
rejser. Ved afbestilling af rejser efter endelig 
bekræftelse og indbetaling af depositum op-
kræves et ekspeditionsgebyr på 10% af rejsens 
pris, dog minimum kr. 1000 pr. deltager. Ved 
afbestilling 90-45 dage før afrejse opkræves et 
gebyr på 40% af rejsens pris. Ved afbestilling 
44-15 dage før afrejsen opkræves et gebyr på 
85% af rejsens pris. Ved afbestilling herefter 
har kunden ikke krav på godtgørelse. Såfremt 

der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens 
påbegyndelse forekommer krigshandlinger, 
naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme syg-
domme og andre hermed ligestillede begiven-
heder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det 
vil dog være en betingelse, at danske myndig-
heder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder 
rejser til det pågældende område, og at begi-
venhederne er opstået efter rejsens bestilling.

4. AFBESTILLINGSFORSIKRING I FORBIN-
DELSE MED SYGDOM
Albatros Travel har sammen med Gouda  
Rejseforsikring udarbejdet en standard- 
forsikring for alle rejsende. Ved at tegne 
denne forsikring kan rejsen afbestilles uden 
omkostninger (ud over evt. ekspeditionsgebyr 
samt præmien for afbestillingsforsikringen) i 
følgende situationer:

1. Ved akut opstået sygdom, der kræver hospi-
talsbehandling eller forhindrer deltageren i at 
rejse.
2. Dødsfald i nærmeste familie (forældre, børn, 
bedsteforældre).

Ved individuelle særligt kostbare arrangemen-
ter (fx krydstogter, specialsafari og luksusrej-
ser i højsæsonen), må man påregne en højere 
forsikringspræmie. Forsikringspræmien kan 
også være højere, hvis De ønsker at forsikre 
Dem imod andre ting som fx brand, arbejdsløs-
hed, reeksamination, tabt ferieformål, indbrud  
eller konkursbegæring mod egen virksomhed.
Det er vigtigt, at en afbestillingsforsikring be-
stilles samtidigt med rejsen og betales senest 
i forbindelse med indbetaling af depositum. 
En afbestillingsforsikring gælder kun i forbin-
delse med akut opstået sygdom (kræver læge-
erklæring) og kan ikke tegnes, efter at depo-
situm er betalt. Venligst bemærk, at præmien 
ikke refunderes i forbindelse med nogen form 
for afbestilling.

5. FLYREJSEN
Hvis De, ud over den anførte rejserute, har 
særlige krav til billettens fleksibilitet, skal 
det være anført på fakturaen. Ændringer 
af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri  
annullering kan kun ske, såfremt dette er 
anført på fakturaen. Vi gør opmærksom på, 
at det er meget vigtigt, at Deres navn(e) på 
fakturaen og på rejseplanen og især alle bil-
letter stemmer overens med Deres aktuelle 
pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke 
benyttes som efternavn. De anførte tider er 
lokal tid. Ændringer kan forekomme, såfremt 
rejseplanen er udarbejdet længe før (skift til 
og fra) sommertid eller ændringer i luftfarts-
selskabernes fartplaner, hvilket normalt sker 
1. april og 1. oktober. Det er derfor vigtigt, 
at De kontrollerer afgangstiderne i de frem-
sendte billetter. Såfremt disse tider afviger fra 
rejseplanen, eller eventuelt en korrigeret rej-
seplan, bør De omgående kontakte bureauet.
Normalt er check-in to timer før afrejse, hvilket 
betyder, at man skal have foretaget check-in 
to timer før flyafgang. Det er ikke nok at have 
lufthavnen i syne. Enkelte flyselskaber kræver 
tidligere check-in, hvilket også forekommer 
hyppigt i andre lande. Dette vil være anført 
på rejseplanen samt i afrejsedokumenterne. 
I disse år forandres forholdene omkring luft-
havne, sikkerhed og aktuelle bestemmelser  
løbende, og man kan derfor ikke tage ret  
meget for givet. Sørg for at være veloriente-
ret, og lad være med at tage unødige chancer. 
Deltagere i grupperejser vil altid få de seneste 
og helt aktuelle informationer gennem rejse-
lederen, der tillige vil drage omsorg for, at fly-
billetter og andre rejsedokumenter er i orden. 

6. REJSEPLAN
Fakturaen er ledsaget af en flyplan med ak-
tuelle flytider (lokaltider) og en rejseplan, 
der omfatter al den service, De har bestilt på 
destinationen, medmindre denne fremgår af 
bureauets brochurer. Rejseplanen omfatter så-
ledes: hotel, pension, transporter, billeje, ud-
flugter etc. Meget omfattende arrangementer 
vil blive anført på et specielt bilag. Denne  
service vil normalt også blive udskrevet på et 
rejsedokument (Voucher), der skal medbringes 
til hotellet eller vores repræsentant. Såfremt 
De deltager i en rejse med rejseleder eller på 
et fast programarrangement, vil De normalt 
IKKE få udleveret voucher hjemmefra.

7. PAS OG VISUM
Hvor intet andet udtrykkeligt er anført, gæl-
der visumoplysningerne på deltagerbeviset 
kun danske eller svenske statsborgere, ligesom  
oplysningerne er relateret til den opgivne  
rejseplan. Har man planer om at ændre  
rejseforløbet (herunder rejselængden), kan 
helt andre regler være gældende. De bør 
være opmærksom på, at formalia kan ændres 
mellem bestillingstidspunktet og afrejsetids-
punktet. OBS: Der stilles ofte også visumkrav 
i forbindelse med transit. Passet skal mindst 
være gyldigt i 6 måneder efter hjemkomst fra 
destinationen. Udenlandske statsborgere bør 
inden bestilling af rejsen undersøge eventu-
elle visumkrav, da alle bureauets oplysninger 
alene gælder for personer med dansk pas. Ved 
rejse til et Schengenland, skal passet medbrin-
ges på rejsen, da det er danske statsborgeres 

ID i udlandet. Udlændinge med opholds- 
tilladelse i Danmark skal altid medbringe gyl-
digt pas samt opholdstilladelse. Den rejsende 
har pligt til at sørge for gyldigt pas og visum 
samt give bureauet korrekte oplysninger om fx 
navn og statsborgerskab m.v. Navne i pas skal 
være i overensstemmelse med de navne, som 
personen/personerne er registreret med i Det 
Centrale Personregister (CPR-registeret). Det 
er den rejsendes eget ansvar at kontrollere, at 
der er overensstemmelse. Ved uoverensstem-
melse kan den rejsende risikere at få afvist 
ansøgningen om visum. Vi skal gøre opmærk-
som på, at ekspeditionstiden for visum til visse 
lande (fx mange lande i Vest- og Centralafrika 
og andre lidt besøgte steder) kan være mange 
uger. Såfremt visumansøgninger ekspederes 
gennem bureauet, må man påregne et ekspe-
ditionsgebyr. Bureauet påtaget sig intet an-
svar for kunder, der af en eller anden ukendt 
grund afvises ved grænsen. Nogle lande stiller 
krav om passende valutabesiddelse og gyldig 
returbillet ved ankomsten.

8. VACCINATIONSKRAV
Bureauet giver oplysninger om vaccinations-
krav, men ikke nødvendigvis om anbefalede 
profylaktiske foranstaltninger, der bør ind-
hentes hos egen læge eller på Rejseklinikken, 
Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 63 
01 15. Når bureauet alligevel giver oplysning 
om anbefalede profylaktiske foranstaltninger, 
skal det betragtes som en service uden læge-
ligt ansvar. Opfyldelsen af vaccinationskrav 
skal kunne dokumenteres ved internationalt 
gult certifikat. Det mest udbredte krav i for-
bindelse med rejser i tropiske egne er ”gul 
feber”. 

9. OVERDRAGELSE
Under visse omstændigheder kan ens rejse 
overdrages til familie eller venner mod et 
gebyr. Gebyret afhænger af rejsens karakter.  
Bureauet påtager sig ikke gensalg af en alle-
rede betalt rejse.

10. PRISÆNDRINGER
Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren for-
høje den aftalte pris som følge af stigende 
transportomkostninger (herunder brændstof-
priser), ændrede skatter, afgifter og gebyrer 
samt ændrede valutakurser. Desværre fore-
kommer der mange pludselige prisstigninger 
som følge af såkaldte olietillæg, stigende skat-
ter og sikkerhedsafgifter. Disse ekstraomkost-
ninger løber allerede op i flere tusinde kroner 
på mange oversøiske rejser. I forbindelse med 
grupperejser opgivet i danske kroner vil pris-
stigninger finde sted efter følgende princip-
per: Ved ændringer af flypriser, samtlige afgif-
ter og skatter med det aktuelle beløb, såfremt 
dette overstiger 100 kr. Valutaændringer på 
mere end +5 % eller –10 % i forhold til prisli-
stens udgivelsesdag. Eventuelle prisændringer 
vil kun omfatte omkostninger vedrørende den 
aktuelle valuta og altså ikke hele pakkens pris. 
Det skal bemærkes, at vi løbende ændrer vo-
res prislister, og at en rejse altid vil blive solgt 
til den aktuelle pris, selvom man eventuelt er 
i besiddelse af en forældet prisliste. Det kan 
derfor forekomme, at en rejse er solgt til for-
skellige priser, fordi vi sjældent lader prisregu-
leringer slå igennem på rejser, der er bestilt 
forinden. Generel prisnedsættelse eksempel-
vis som følge af ekstraordinære prisfald på fly-
billetter vil komme alle kunder til gode, uanset 
hvornår rejsen er bestilt eller betalt.

11. AFLYSNING
I tilfælde af utilstrækkelig tilslutning til en pro-
gramsat rejse kan den aflyses op til 14 dage før 
afrejse. Bureauet vil under normale omstæn-
digheder altid gennemføre en rejse med dansk 
rejseleder, når 12 deltagere har meldt sig. Det 
skal bemærkes, at mange rejser gennemføres 
med mindre deltagelse (se venligst de enkelte 
programmer). Rejsen kan ligeledes aflyses på 
grund af udefrakommende omstændigheder, 
som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke 
har indflydelse på eller har haft mulighed for 
at forudse (force majeure-lignende forhold). I 
ovennævnte tilfælde har kunden intet krav på 
erstatning ud over refundering af rejsens pris. 
Såfremt ovenstående skulle ske, vil bureauet 
altid forsøge at tilbyde et reelt alternativ.  
Erfaringsmæssigt er over 90% af alle rejser  
udsolgt i god tid før afrejse.

12. ÆNDRINGER AF REJSENS FORLØB
Principielt kan bureauet (jf. lovgivningen) 
ikke foretage væsentlige ændringer af rejses 
forløb efter bestillingen. Det er derfor vig-
tigt, at gøre bureauet opmærksom på sær-
lige forudsætninger/ønsker i forbindelse med 
bestilling af rejsen (fx hotel med tennisbane, 
golf, dykning osv.). Eventuelle forudsætnin-
ger skal påføres faktura. Formålet er at sikre 
den rejsende mod at få et dårligere produkt 
end bestilt, eller for den sags skyld et bedre 
men uønsket produkt. Såfremt det alligevel 
sker, har De ret til at aflyse rejsen og få alle 
penge refunderet samt erstatning for doku-
menterede tab (visum, vaccinationer m.m.). 
Lovgivningen tager desværre ikke højde for 
rejseændringer, der er i deltagernes interes-
se. På en stor del af vores ”eventyrprægede” 
rejser arbejder vi med sene ændringer (for 

så vidt det er muligt) for at skabe den bedst 
mulige rejse under hensyntagen til vejr samt 
andre lokale forhold og begivenheder. Ved 
rejser i GRØNLAND forekommer ændringer 
så ofte som følge af vejr og infrastruktur, at 
rejsende må betragte det som en del af rejsen. 
Der ydes derfor heller ikke kompensation for 
forsinkelser og ændringer inden for 24 timers 
varighed. Dette forhold kan også gøre sig gæl-
dende på andre rejser. I så fald vil det fremgå 
af materialet. Ved flyforsinkelser er bureauet 
umiddelbart ansvarlig som repræsentant for 
flyselskabet, hvorfor reklamationer skal rettes 
til bureauet. Bureauets ansvar rækker dog ikke 
ud over de internationale bestemmelser og 
konventioners begrænsninger. Såfremt et fly-
selskab yder gældende kompensation på ste-
det, kan yderligere krav ikke gøres gældende. 
Rejsende kan normalt ikke påregne erstatning 
i forbindelse med forsinket hjemrejse. Vigtige 
gøremål umiddelbart efter hjemkomsten er 
rejsearrangøren helt uvedkommende.

13. TILSKADEKOMST OG OVERFALD
Alle rejsende skal være behørigt dækket af 
en sygdoms- og hjemtransportforsikring m.m. 
ved oversøiske rejser (uden for Europa), hvor 
Sygesikringen ikke dækker. På fakturaen anfø-
rer vi altid tilbud om forsikring (i henhold til 
lovgivningen), og hvor intet andet er aftalt, 
anføres altid en forsikring med den højeste 
sygdoms- og hjemtransportdækning, men 
uden dækning for rejsegods m.v., der normalt 
er inkluderet i en familie- eller husstandsfor-
sikring. Forsikringsbrochure vedlægges og 
bør gennemlæses, da De selv er ansvarlig for 
den ønskede dækning. Det er en forudsæt-
ning for deltagelse i rejsen, at De optræder 
ansvarsfuldt og hensynsfuldt, herunder ret-
ter sig efter bureauets og dets repræsentan-
ters anvisninger. Det frarådes, at rejsende til 
fremmede verdensdele bevæger sig rundt på 
egen hånd i ukendte og afsidesliggende om-
råder specielt efter mørkets frembrud. Ønsker 
man at være på “egen boldgade”, bør det al-
tid ske efter samråd med bureauet eller dets 
stedlige repræsentanter. Såfremt bureauet 
ikke er repræsenteret på destinationen, bør 
De konsultere relevante guidebøger, der ofte 
giver gode, pålidelige informationer om de-
taljerede forhold. Skulle uheld opstå, vil man 
altid kunne søge hjælp på Danmarks konsulat 
eller ambassade eller på de øvrige EU-landes 
repræsentationer, såfremt Danmark ikke er re-
præsenteret i det pågældende land.

14. SKATTER OG AFGIFTER
En del skatter og afgifter opkræves i forbin-
delse med billetudstedelsen, og er således 
inkluderet i rejsens pris. En del lokale skatter 
kan imidlertid ikke opkræves på forhånd og 
skal betales på stedet. Det er ofte lufthavns-
afgifter og enkelte nationalpark-afgifter. 
Disse afgifter vil normalt være anført på i de-
res afrejsedokumenter eller i dag-til-dag pro-
grammet til Deres orientering. Vi skal dog gøre  
opmærksom på, at afgifterne kan ændres mel-
lem bestillingstidspunktet og afrejsen. 

15. DERES ANSVAR
Som allerede nævnt forudsætter Deres del-
tagelse i den aktuelle rejse, at De er bekendt 
med de givne oplysninger, herunder oplysnin-
ger fra brochurer, faktura, rejseplaner, prak-
tiske rejsetips samt at De følger de her givne 
anvisninger. Samtidig forventes De at være be-
kendt med almindelige offentligt tilgængelige 
informationer om den aktuelle politiske, sund-
hedsmæssige samt natur- og klimamæssige  
situation på destinationen. Individuelt rejsen-
de skal være opmærksom på, at materialet ikke 
omtaler alle forhold. Dette gælder specielt fly-
billetter, ændring af disse, bekræftelse (recon-
firm) af rejseforløbet undervejs, visa etc.

16. BEVÆGELSESHÆMMEDE OG 
HANDICAPPEDE
Det vil altid fremgå af rejsebeskrivelsen, hvor-
vidt en bestemt rejse stiller særlige krav til 
fysik og helbred. Som hovedregel gælder det, 
at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. 
Kørestolspatienter og bevægelseshæmmede 
med ledsagelse er velkomne på mange af vores 
rejser, men man skal rådføre sig med bureauet, 
inden rejsen bestilles. Bureauet forbeholder 
sig ret til at afvise rejsedeltagere, der efter en 
skønsmæssig vurdering ikke vil være i stand 
til at gennemføre rejsen ved egen hjælp. En  
sådan afvisning er uden ansvar for bureauet.

17. REKLAMATION
Reklamation over mangler ved rejsen skal 
rettes til bureauet eller dets stedlige repræ-
sentant, så snart den konstateres, således at 
bureauet kan forsøge straks at afhjælpe en 
eventuel mangel. Bureauet er tilsluttet Rejse-
Ankenævnet. Ved uenighed mellem rejse- 
bureau og den rejsende vedrørende mang-
ler ved rejsen, kan De indbringe sagen for  
nævnet: Skodsborgvej 48 C, 1. sal 2830 Virum 
(telefon: 45 46 11 00). Ethvert søgsmål mod  
bureauet skal afgøres efter dansk ret.
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