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Vi rejser i sporene af Kiplings berømte digt ”Mandalay”

og ser efter flyvefisk i leg ved Kinabugtens kaj. Vi kan

ikke love flyvefisk, men et utal af smukke pagoder,

gyldne templer, munke, bjerglandskaber og landsbyer i

dette eventyrland, der efter mange dunkle år er ved at

åbne sig mod verden. Fra Yangon (tidl. Rangoon) flyver

vi til Bagan-sletten i det nordlige højland for at nyde

den urgamle buddhistiske højkultur, der har sat sit

umiskendelige præg på det ganske landskab med

gyldne tage og spir mellem de pittoreske landsbyer. Vi

skal se Popa-bjerget og verdens længste træbro inden vi

flyver til Inle-søen og fortsætter med tog til bjergbyen

Kalaw. Kom med på en oplevelsesmættet rejse, og vær

med til at udforske det nyopdagede Burma.

Fra Mandalay flyver vi videre til Inle-søen, som er

berømt for sine flydende haver, og alt fra tomater til

appelsiner bliver dyrket på disse små ”ponton-marker”.

Inle-søen er også kendt for de lokales helt særlige

roteknik: Stående – og med det ene ben viklet om åren.

Fra Inle skal vi ud at køre i tog, når vi besøger den lille,

hyggelige by Kalaw, som ligger midt i de smukke

bølgende bjerge, omgivet af te- og tobaksmarker. 

Vi runder rejsen af i Yangon, hvor vi får de sidste

indtryk og oplevelser med hjem fra Burma.

DAGSPROGRAM

Dag 1. Afrejse fra Danmark

Vi rejser fra København med Thai Airways via Bangkok.

Dag 2. Ankomst til Yangon. Byrundtur

Vi ankommer om morgenen til Yangon, og efter check-

in på vores centralt beliggende hotel tager vi Yangon i

nærmere øjesyn på en spændende byrundtur. 

Yangon er Burmas største by og var landets hovedstad

fra 1885, hvor englænderne erobrede det nordlige

Burma, frem til 2005, hvor hele statsadministrationen

blev flyttet 320 kilometer nordpå til byen Pyinmana.

Yangon er dog stadigvæk landets økonomiske og

intellektuelle centrum, og denne charmerende, tropiske

storby byder på et spændende miks af moderne byliv

side om side med smukke, buddhistiske pagoder og

velbevaret, engelsk koloniarkitektur.

Vi begynder ved Chaukhtatkyi–templet, hvor vi skal se

den imponerende 67 meter lange, liggende Buddha-

statue – en længde, der har kvalificeret den til titlen

som Sydøstasiens største, liggende Buddha. Vi kigger

også indenfor i en af byens grønne oaser, Kandawgyi-

parken med den smukke Kandawgyi-sø (”den royale

sø”).

Herefter fortsætter vi videre til Yangons ubetinget mest

berømte bygningsværk: den betagende smukke, guld-

og juvelbesatte Shwedagon-pagode, der troner

majestætisk på den hellige bakke Singuttara lige midt i

byen. Og uanset hvor man befinder sig, kan man altid

orientere sig i forhold til den 98 meter høje, forgyldte

pagode, der som et funklende fyrtårn leder byens

besøgende på rette kurs. Ifølge legenden er Shwedagon-

pagoden 2.500 år gammel, mens arkæologer anslår,

den er bygget mellem 6.-10. århundrede. Pagoden er

landets vigtigste, buddhistiske helligdom med besøg af

mange tusinder af pilgrimme hvert år, og det siges, at

den blev bygget for at beskytte otte hår fra selveste

Buddha. 
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Vi skal naturligvis også smage på landet, og vi nyder en

hyggelig frokost og velkomstmiddag sammen. Det

burmesiske køkken læner sig op ad kinesiske,

thailandske og indiske madtraditioner, og en typisk

frokost- eller middagstallerken rummer ris eller nudler,

masser af friske grøntsager, krydderier, fisk, rejer,

kylling eller fårekød. Af religiøse grunde er svine- og

oksekød sjældent på menuen.

Dag 3. Yangon – Bagan. Besøg ved nogle af de

tusindvis af templer og pagoder

Vi tager morgenflyet til Bagan, hvor et 42 km² stort

sletteområde er hjemsted for mere end 3.000

historiske, buddhistiske templer. Så langt øjet rækker,

popper de karakteristiske, spidse, gyldne tempeltårne

op i det flade slettelandskab, og det hele har et skær af

mystik og uvirkeligt eventyrlandskab over sig.

Startskuddet for byggeriet af det første tempel på

Bagan-sletten lød i 1057 efter vor tidsregning. Og lige

indtil Kublai Khans mongolske tropper 230 år senere

erobrede området, føjede konge efter konge flere og

flere templer til. 4.400 templer nåede det op på i alt, og

på trods af naturmæssige udfordringer som jordskælv,

oversvømmelse og erosion består altså mere end 3.000

templer den dag i dag. Området kandiderer til at

komme på UNESCO’s liste over verdens kulturarv, men

en verserende tvist mellem myndighederne og UNESCO

om renoveringsmetoder har sat processen på stand by. 

Vi bruger hele dagen i det betagende og storslåede

Bagan-landskab, hvor vi ser udvalgte templer og

pagoder. Solidt fodtøj kan anbefales, da vi kommer

rundt på gåben.

Dag 4. Bagan. Lokalt liv – marked, landsbybesøg

og værkstedsbesøg

Boderne bugner af frisk frugt, grøntsager,

kunsthåndværk og tekstiler på det farverige, lokale

morgenmarked. Vi besøger markedet, snuser til

stemningen og lader os – måske – lokke af nogle af de

mange fristende tilbud. Derefter kører vi ud til

landsbyen Minanathu, hvor vi ser hvordan det lokale liv

leves, og hvis vi er heldige, bliver vi budt inden for på

den lokale skole, hvor vi besøger et klasseværelse. 

Vi fortsætter herefter med at gå på opdagelse i Bagans

fascinerende univers af templer og pagoder, og i løbet

af eftermiddagen lægger vi også vejen ind forbi et

traditionelt værksted, hvor der fremstilles lakvarer. Vi

runder dagen af med at nyde solnedgangen over

Bagan.

Dag 5. Bagan – Popa-bjerget – Mandalay

Fra morgenstunden kører vi til tempelbjerget Popa,

cirka 1,5 times kørsel fra Bagan. På vores vej mod

bjerget stopper vi ved en palmefarm, hvor vi ser,

hvordan man fremstiller palmejuice af træets saft og

palmesukker. Den søde palmejuice serveres afkølet og

er en populær drik. Hvis det får lov at fermentere

naturligt, bliver det til alkoholholdigt palmevin.

Popa-bjerget er Burmas vigtigste centrum for tilbedelse

af de såkaldte nats. I den burmesiske, buddhistiske tro

er der 37 nats, ”beskyttende ånder”, som man giver

offergaver og har integreret i det daglige, religiøse liv

på lige linje med Buddha. Nat-tilbedelse eksisterede i

Burma længe før buddhismen blev introduceret og

tager afsæt i et animistisk verdenssyn, hvor alt, også

naturen, er besjælet. I dag er tilbedelsen af nats særligt
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udbredt på landet, hvor hver lille landsby med respekt

for sig selv har et nat-tempel. 

På toppen af Popa-bjerget, der kaldes Burmas svar på

Olympusbjerget, ligger et pittoresk kompleks af klostre,

stupaer og templer, og hvert år finder flere store,

religiøse festivaler sted netop her og tiltrækker et stort

antal pilgrimme. Det forlyder, at man hverken skal være

klædt i rødt eller sort, bande eller tale dårligt om andre

mennesker, når man bestiger bjerget – i så fald

påkalder man sig nat'ernes vrede, og det er ikke til at

spøge med. 

Er du i god fysisk form kan turen til toppen klares på

cirka en halv time. Men det kræver et opmærksomt øje

– blandt andet for ikke at glide i eventuelle abe-

efterladenskaber. Turen gøres på bare fødder, da sko

og strømper skal afleveres for foden af bjerget.

Vi siger farvel til Popa-bjerget, for at sætte kursen mod

farvestrålende Mandalay, hvor et malerisk miks af

cykeltaxier, templer og kronragede munke i deres rød-

orange klædedragter dominerer gadebilledet. Der

venter en forholdsvis lang køretur, men vi nyder at blive

underholdt af de mange smukke passerende landskaber

fyldt med rismarker og små landsbyer.

Med et imponerende antal buddhistiske pagoder –

mere end 700 – og et stort antal klostre er Mandalay

Burmas absolutte religiøse centrum. Ud af landets

500.000 buddhistiske munke bor cirka 60 procent her i

Mandalay og lever et liv i askese ud fra århundredgamle

principper og ritualer.

Mandalay er desuden kendt for sine rige kunst- og

kunsthåndværkstraditioner. Under det burmesiske

kongedømme, hvis sidste hovedsæde var her i

Mandalay, var mange af de lokale kunstnere og

kunsthåndværkere leverandører til hoffet, og de stolte,

kreative traditioner består den dag i dag.

Vi ankommer til Mandalay hen på aftenen, hvor vi

tjekker ind på vores hotel.

Dag 6. Mandalay. Udflugt til Amarapura og

byrundtur i Mandalay  

11 kilometer syd for Mandalay ligger Amarapura (”den

udødelige by”), som i en periode på 50 år (1783-1833)

var Burmas hovedstad. I dag er Amarapuras største

trækplaster den 1,2 kilometer lange bro U Bein, verdens

længste gangbro i teaktræ, der hviler på mere end

1.000 bropiller hen over Taungthaman-søen og

forbinder Taungthaman-øen med fastlandet. Selvom U

Bein har mere end 200 år på bagen, er den stadig i ”fin

form”. Der er ofte et leben af lokale på gåben eller

cykel hen over broen, som er en af Burmas mest

fotograferede seværdigheder.

Amarapura er endvidere hjemsted for Burmas største,

buddhistiske kloster: Mahagandayon-klosteret med

kapacitet til mere end 1.000 munke og munkenovicer. I

det burmesiske samfund er der en stærk, social

forventning om, at drenge/mænd mindst to gange i

livet hengiver sig til klosterlivet. Dels som dreng (mellem

10-20 år gammel). Og igen efter de 20 år som fuldt

ordineret munk. Munke nyder generelt meget stor

respekt i Burma, og det er derfor særdeles prestigefyldt

for en familie at have en søn, som er – eller i en periode

har været – munk. De burmesiske munke har flere

gange markeret sig stærkt politisk, senest i 2007, hvor
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en gruppe munke gik i clinch med militærregimet i

protest mod militærets angreb på fredelige

demonstranter.

Om eftermiddagen besøger vi Mahamuni-templet og

det særlige Kuthodaw-tempel, hvor der rundt om

hovedtemplet står 729 altre. De 729 templer indeholder

hver især et stykke indgraveret marmor indeholdende

én side fra de hellige buddhistiske skrifter – derfor

kaldes templet af nogle for verdens største bog. Vi ser

også det lille, men utroligt smukke Shewendaw-kloster,

der for størstedelen består af sirligt og detaljeret

udskåret teaktræ. Oprindeligt var bygningen forgyldt

både udvendigt og indvendigt, men tidens tand har sat

sine spor, og det er nu kun indenfor lyset kan

genskinne i de gyldne flader. Hvis vejret arter sig, nyder

vi solnedgangen fra Mandalay Hill.

Dag 7. Mandalay – Heho – Inle-søen. Sejlende

sightseeing

Vi tager morgenflyet til Heho, porten til Inle-søen i

hjertet af Shan-staten – et af de mest fascinerende

områder af Burma. Denne 116 km² store ferskvandssø

ligger i knap 900 meters højde og er omgivet af

frodige, grønne bjerge.

På søen både bor og arbejder cirka 70.000 personer fra

intha-folket. Alle huse står på pæle, og i de

karakteristiske, flydende haver bliver der dyrket alt fra

tomater til appelsiner. Fiskeri er også en vigtig

indtægtskilde, og de lokale fiskere praktiserer en helt

særlig rostil, der ikke sådan lige lader sig kopiere: De

står op i båden og ror med det ene ben snoet om åren.

Der er store mængder tang og planter i søen, som det

er svært at se siddende i båden, så hvorfor ikke stå op

og dermed have det fulde overblik?

Når vi har tjekket ind på vores hotel, sejler vi ud på søen

og ser os lidt omkring. Vi sejler til en lille landsby, hvor

vi får et indblik i en af deres industrier, nemlig

vævningen af silketråd og lotusfiber, der bruges til at

lave klædestoffer. I landsbyen Nanpan ser vi også,

hvordan man bygger de traditionelle både, og vi

stopper ved en lille familiedrevet fabrik, der ruller

burmesiske cigarer.

Senere på eftermiddagen sejler vi hen og besøger

Phaungdaw U-pagoden, der rummer fem forgyldte

Buddhafigurer, og vi ser Nga Phae Chaung-klosteret,

der er bygget på pæle og kendt for sine springende

katte. På vej tilbage mod vores hotel sejler vi gennem

de farverige og frodige haver, der smukt flyder rundt på

søen.

Dag 8. Inle-søen. Besøg i landsbyen Indein

Vi sejler til landsbyen Indein på den vestlige bred af

søen, kendt for sine hundredvis af århundreder gamle

pagoder og stupaer, som står tæt side om side i det

junglelignende landskab. For at nå frem til Indein

passerer vi gennem en å, der snor sig ind og ud mellem

rismarkerne, hvor bønderne arbejder side om side med

deres driftsikre arbejdsdyr: vandbøflerne.

Dag 9. Tog Inle-søen – Kalaw. Byrundtur

Vi skal have en spændende dosis lokalkolorit, når vi i

dag skal ud at køre med tog. Vær forberedt på, at

oplevelserne – ikke komforten – er i højsædet på

togturen, der tager os fra lavlandet ved Inle-søen op i

bjergene, hvor vi skal besøge bjergbyen Kalaw i 1.320

meters højde. Under det britiske kolonistyre var Kalaw
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en populær missionsstation, og så sent som i 1970’erne

var der stadigvæk missionærer blandt underviserne på

de lokale skoler.

Kalaw har en hyggelig, tilbagelænet stemning og ligger

eventyrligt smukt i det grønne, bølgende bjerglandskab,

hvor marker med te, tobak, appelsiner, bananer med

mere vidner om, at dette er landbrugszone. Området er

kendt for de mange små bjerglandsbyer med lokale

stammefolk, som typisk bor i traditionelle langhuse. I

selve Kalaw er befolkningen et etnisk miks af shan-folk,

indiske muslimer, nepalesere og bamar’er (også kaldet

burmesere; dette er den største etniske gruppe i

Burma).

Vi ankommer til Kalaw først på eftermiddagen og tager

på en eftermiddagsbyrundtur, hvor vi blandt andet skal

se Nee Paya, en guldbetrukket Buddha-figur i bambus.

Dag 10. Kalaw – Heho – Yangon. Byrundtur

Efter morgenmaden kører vi til lufthavnen i Heho. Vi

flyver tilbage til Yangon og bruger dagen på at få de

sidste indtryk med fra byens farvestrålende gadeliv.Vi

besøger blandt andet det berømte Bogyoke-marked,

hvor de mere end 2.000 boder og butikker bugner af

antikviteter, kunst og kunsthåndværk – i jade, perler,

silke, lak, træ og andre smukke materialer. Her skal

man være mere end almindeligt hårdhudet for ikke at

lade sig friste af nogle af de mange gode tilbud. 

Vi besøger også byens historiske kvarter, hvor man

finder noget af Sydøstasiens bedst bevarede

koloniarkitektur. I de små gader står gadehandlende og

faldbyder alt fra kylling til papaja, og på selve

hovedgaden i downtown, The Strand, ligger den ene

storslåede bygning efter den anden – på linje med den

berømte promenade The Strand i Singapore.

 Yangon ligger ud til Yangon-floden, der forgrener sig

ud i det store Irrawaddy-delta, og som flittigt bliver

brugt som transportvej. Dagen igennem er der livlig

aktivitet af handlende med deres varer, der bliver lastet

af og på bådene. Vi lægger vejen forbi havnen for også

at opleve havnemiljøet.

Dag 11. Yangon på egen hånd og hjemrejse

Vores hjemrejse starter først om aftenen, så det er

oplagt at udnytte dagen til at få de sidste indtryk med

fra Yangons farvestrålende gadeliv. Måske vil du tilbage

til Bogyoke-markedet eller nogle af de mange små

boghandlere i de små gader omkring markedet? Besøge

flere pagoder? Nyde en kop te i en af byens mange

tehuse? Eller måske bare gå rundt og snuse lidt til

stemningen og nyde byens mange farverige og

eksotiske øjebliksbilleder? Mulighederne er mange, og

du bestemmer suverænt.

Vi mødes på hotellet sidst på eftermiddagen og bliver

kørt til lufthavnen, hvor vores hjemrejse kan begynde.

Dag 12. Ankomst til Danmark

PRISINFORMATION

Afrejse d. 05/11/2013

Kr. 18.998,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 2.490,- 

Prisen inkluderer

• Dansk rejseleder.
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• Fly København - Yangon t/r med Thai Airways via

Bangkok.

• Tre indenrigsflyvninger

• Udflugter og entréer jf. dagsprogram.

• Indkvartering i delt dobbeltværelse (tillæg for

enkeltværelse).

• Morgenmad dagligt 

• Frokost og middag dag 2 

• Skatter og afgifter.

Prisen inkluderer ikke

• Sygdomsafbestillingsforsikring 6 % af rejsens pris

• Gouda Årsrejseforsikring og Seniorrejseforsikring 

• Afrejseskat fra Burma pt. 10 USD, som betales

kontant i lufthavnen ved afrejsen.

• Tilslutning med indenrigsfly fra kr. 750,-

• Tillæg for enkeltværelse

• Visum til Burma 40 USD, som betales ved ankomst*

• Drikkepenge til lokalguider og chauffører ca. kr. 450,-

per person. 

• Eventuelle ekstra arrangementer

• Personlige fornødenheder

• Ekspeditionsgebyr pr. faktura kr. 130,-

• Alt ikke nævnt under “Prisen inkluderer

* Visum til Burma

Når man rejser til Burma, er et visum påkrævet. Visum

til Burma opnås ved ankomsten til lufthavnen i Yangon,

såfremt vi har modtaget en scanning af dit pas tilsendt

pr. mail på visum@albatros-travel.dk senest 14 dage

efter bestilling af rejsen. Myndighederne i Burma

kræver også at kende til din stilling/beskæftigelse, så

den skal du opgive til os ved bestilling af rejsen!

Desuden skal du medbringe 2 stk. (ens) pasfotos og 40

USD i kontanter, som betales i lufthavnen ved ankomst

til Burma.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsen er underlagt 

Albatros Travels almindelige bestemmelser, som

deltagerne forudsættes at være bekendt med.

Rejseforsikring

Da den offentlige sygesikring ikke længere dækker

omkostninger til hjemrejse samt lægebehandling i visse

lande, er det en forudsætning for deltagelse i rejsen, at

du har tegnet en rejseforsikring, der dækker såvel

omkostninger ved behandling af sygdom som

hjemtransport. Endvidere anbefaler vi, at forsikringen

indeholder en bagagedækning i tilfælde af beskadigelse

eller bortkomst af bagage.

Gouda Rejseforsikring

Albatros Travel er behjælpelig med tegning af

rejseforsikring gennem Gouda Rejseforsikring. Lider du

af kroniske sygdomme, eller er du fyldt 70 år og rejser

uden for Europa med en Gouda rejseforsikring, skal du

have et forhåndstilsagn fra Gouda, for at

rejseforsikringen er gyldig. Du skal udfylde en

helbredserklæring, som Gouda anbefaler, at du

udfylder sammen med din egen læge.

Helbredserklæringen fås hos Albatros Travel og

indsendes til Gouda. Du er først forsikret, når du har

modtaget forhåndstilsagnet fra Gouda. Er du forsikret

hos et andet selskab, kan gælde andre regler – se din

police eller spørg dit forsikringsselskab. Det er den

rejsendes eget ansvar, at den tegnede forsikring

indeholder den fornødne dækning.
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Visum til Burma

Når man rejser til Burma, er et visum påkrævet. Visum

til Burma opnås ved ankomsten til lufthavnen i Yangon,

såfremt vi har modtaget en scanning af dit pas tilsendt

pr. mail på paskopi@albatros-travel.dk senest 14 dage

efter bestilling af rejsen. 

Desuden skal du medbringe 40 USD i kontanter, som

betales i lufthavnen ved ankomst til Burma.

Valuta

I Burma kan man kun veksle US-dollars (nogle få steder

veksles der euro). Anden valuta accepteres ikke. Der

findes ingen minibanker i Burma, og det er derfor kun

meget få steder, der modtager kreditkort. Derfor skal

du medbringe alle de penge, du planlægger at bruge i

løbet af rejse, i nye US-dollarsedler. Gamle og krøllede

sedler bliver ofte afvist på vekslesteder.

Bagage

Det er en god ide at medbringe en mindre rygsæk eller

taske til dagsture/udflugter og rejsedage, hvor du oftest

ikke ser din bagage igen før om aftenen. Det er ikke

nødvendigt at medbringe håndklæde.

Deltagerantal

Denne rejse kræver et deltagerantal på minimum 15

personer. Hvis dette antal ikke nås, forbeholder vi os

retten til at annullere rejsen – dette vil typisk ske senest

4-6 uger før planlagt afrejsedato. I henhold til Lov om

Pakkerejser § 17 stk. 1 er vi som rejsearrangør ikke

erstatningsansvarlige for eventuelle tab, man som

kunde måtte blive påført som følge af annulleringen. Vi

er alene forpligtede til at refundere rejsens pris.

Tilslutning med indenrigsfly

Hvis du ønsker tilslutning med indenrigsfly i Danmark,

skal du oplyse det ved bestilling af rejsen. Der tages dog

forbehold for udsolgte afgange, og

indenrigstilslutningen kan derfor ikke garanteres.

Se også de Generelle forhold vedrørende Albatros

Travels rejser





Albatros Travels rejseledere
De fleste af Albatros Travels rejser er ledet af en dansk 
rejseleder, som enten møder gruppen i lufthavnen inden 
afrejse eller ved ankomst til destinationen. Oplysningen 
om, hvor gruppen møder sin rejseleder, vil fremgå af  
afrejsepapirerne. Alle vores rejseledere er erfarne, velud-
dannede og nøje udvalgt af Albatros Travel. Få rejseledere 
er fuldtidsprofessionelle, idet mange er specialister beskæf-
tiget inden for universitetsverdenen, undervisningssektoren 
eller er i gang med en akademisk uddannelse, der kan for-
enes med denne særlige beskæftigelse. Vi gør opmærksom 
på, at enkelte af vores rejser er uden rejseleder; det vil altid 
tydeligt fremgå af programmet, hvorvidt rejsen er ledet af 
en rejseleder eller ej.

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, da lønnen i servicebranchen ofte 
er afstemt derefter. Vi angiver et beløb i vores rejsepro-
gram, således at du hjemmefra kan tage højde for dette. 
Rejsens pris inkluderer ikke drikkepenge, da det er et 
individuelt anliggende, og drikkepengesystemet er en del 
af den kultur, man vælger at besøge, og som man derfor 
bør respektere. For en god ordens skyld må vi understrege, 
at drikkepenge naturligvis er frivillige.

Pas
Vær opmærksom på, at dit pas skal være gyldigt i mindst 
6 måneder efter hjemkomst fra destinationen. Dette krav 
gælder for alle vores rejser, uanset at enkelte lande måtte 
kræve kortere gyldighed. At vi som rejsearrangør stiller 
dette 6-måneders gyldighedskrav, er for at undgå situatio-
ner, hvor et kortere gyldighedskrav måtte blive ændret fra 
bestilling af rejsen og frem til afrejse, og dermed forårsage 
indrejseproblemer for de af vores kunder, der måtte være  
i besiddelse af et pas med gyldighed kortere end de  
6 måneder.

Placering i flyet
Vi skal gøre opmærksom på, at det er luftfartsselskabet, 
som suverænt står for fordelingen af sæder i flyet.

Forplejning/specialkost om bord
På de fleste af vores rejser benytter vi rutefly. På de 
europæiske ruter har du som regel mulighed for at købe 
forskellige drikkevarer og for eksempel en sandwich. Nogle 
få selskaber serverer vand, juice, kaffe eller te gratis. På de 
lange oversøiske ruter er maden inkluderet, hos nogle få 
selskaber også drikkevarer. Ønsker du vin, øl og spiritus, 

skal du som regel selv betale for det. Servicen om bord  
varierer meget fra selskab til sel-skab og ændres jævnligt, 
så vi kan desværre ikke give mere præcise oplysninger 
inden rejsen. Ønsker du specialkost, for eksempel dia- 
betesmad eller vegetarmad, skal den bestilles senest  
45 dage inden afrejse. Nogle luftfartsselskaber kræver 
betaling for specialkost.

Bonuspoint
Hos visse flyselskaber er det muligt at optjene bonuspoint. 
Eventuelle bonusaftaler er et privat anliggende mellem den 
rejsende og flyselskabet. Vi beder derfor eventuelle kort-
holdere 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 at enkelte 
selskaber ikke giver bonuspoint på grupperejser.

Forbehold/ændringer
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Albatros 
Travel og vores lokale samarbejdspartnere tilstræber altid at 
afvikle rejsen nøje i henhold til programmet, men det kan 
af hensyn til seværdighedernes åbningstider eller praktiske 
omstændigheder være nødvendigt at gennemføre ruten i 
en anden rækkefølge end anført. Rejsen sælges som en hel 
”pakke”, og det vil ikke være muligt at refundere de dele 
af pakken, der evt. ikke benyttes.

Vi gør opmærksom på, at rejsen er underlagt lokale for-
hold, hvor både naturkræfter og levevis er anderledes end 
på vores breddegrader. Det betyder, at force majeure- 
situationer kan opstå med tilhørende forsinkelser og aflys-
ninger, der undtagelsesvist vil medføre ændringer i rejse-
planen. Vejrforhold, vejforhold, problemer 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 tilbage-
meldinger, 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 ændrin-
ger i programmet, fra den blev købt, til afrejsen finder sted. 
Inden afrejse vil alle deltagere modtage det senest opdate-
rede program, der har til hensigt at tjene kundernes bedste 
og sikre den mest smidige afvikling af rejsen.
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Da den offentlige sygesikring ikke længere dækker om-
kostninger til hjemrejse samt lægebehandling i visse lande, 
er det en forudsætning for deltagelse i rejsen, at du har 
tegnet en rejseforsikring, der dækker såvel omkostninger 
ved behandling af sygdom som hjemtransport. Endvidere 
anbefaler vi, at forsikringen indeholder en bagagedækning 
i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst af bagage.

Gouda Rejseforsikring
Albatros Travel er behjælpelig med tegning af rejseforsik-
ring gennem Gouda Rejseforsikring. Lider du af kroniske 
sygdomme, eller er du fyldt 70 år og rejser uden for Europa 
med en Gouda rejseforsikring, skal du have et forhåndstil-
sagn fra Gouda, for at rejseforsikringen er gyldig. Du skal 
udfylde en helbredserklæring, som Gouda anbefaler, at du 
udfylder sammen med din egen læge. Helbredserklæringen 
fås hos Albatros Travel og indsendes til Gouda. Du er 
først forsikret, når du har modtaget forhåndstilsagnet fra 
Gouda. Er du forsikret hos et andet selskab, kan der gælde 
andre regler – se din police eller spørg dit forsikringssel-
skab. Det er den rejsendes eget ansvar, at den tegnede 
forsikring indeholder den fornødne dækning.

Er du fyldt 70 år?
For rejsende over 70 år kan vi tilbyde en Gouda Senior-
rejseforsikring inklusive dækning af personlige ejendele og 
feriekompensation. Denne forsikring dækker kun på den 
pågældende rejse og er altså ikke en årsrejseforsikring. 
Rejser du uden for Europa, skal du indhente et forhånds-
tilsagn fra Gouda – se venligst ovenstående.

FORSIKRING VED REJSER INDEN FOR  
EU OG EØS-LANDENE
Gouda EU/EØS Årsrejseforsikring
Pr. 1. januar 2008 blev lovgivningen for det gule syge-
sikringsbevis (sundhedskortet) ændret, således at der ikke 
længere er dækning for hjemtransport, men alene for 
sygdom ved rejse til disse lande:
Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland,
Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Isle of Man,
Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne,
Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira,
Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal,
Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

Vi anbefaler derfor, at man tegner en Gouda EU/EØS 
Årsrejseforsikring, som dækker sygehjemtransport, bagage 
(tab og forsinkelse), forsinket fremmøde, hjemkaldelse, 
tilkaldelse og sygeledsagelse samt tab af rejsedokumenter.
Bemærk, at der er særregler ved rejser inden for Norden 
(inkl. Grønland og Færøerne). Se mere på www.sundhed.dk

FORSIKRING VED REJSER UDEN FOR  
EU OG EØS-LANDENE
Gouda Udvidet Europa Årsrejseforsikring
Pr. 1. januar 2008 blev lovgivningen for det gule syge- 
sikringsbevis (sundhedskortet) ændret, således at visse 
lande, der tidligere var omfattet af den offentlige syge-
sikring, nu ikke længere er dækket. Der ydes således ikke 
længere dækning for hverken sygdom eller hjemtransport 
for rejser til disse lande:
Albanien, Algeriet, Bosnien-Herzegovina, Egypten, Gaza, 
Hviderusland, Israel, Jordan, Jugoslavien (Serbien og 
Montenegro), Kroatien, Libanon, Libyen, Makedonien, 
Marokko, Moldova, Palæstina, Rusland (indtil Ural), Syrien, 
Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Vestbredden.

Vi anbefaler derfor, at man tegner en Gouda Udvidet 
Europa Årsrejseforsikring, som dækker lægebehandling/
hospitalsindlæggelse, sygehjemtransport, bagage (tab og 
forsinkelse), forsinket fremmøde, hjemkaldelse, tilkaldelse 
og sygeledsagelse samt tab af rejsedokumenter. 

Bemærk, at der er særregler ved rejser i Grønland og 
på Færøerne. Se mere på www.sundhed.dk.

FORSIKRING VED REJSER UDEN FOR EUROPA 
Gouda Verden Årsrejseforsikring
Da den offentlige sygesikring ikke dækker rejser til disse 
lande, anbefaler vi, at man tegner en Gouda Verden 
Årsrejseforsikring, som dækker lægebehandling/hospitals-
indlæggelse, sygehjemtransport, bagage (tab og forsin-
kelse), forsinket fremmøde, hjemkaldelse, tilkaldelse og 
sygeledsagelse samt tab af rejsedokumenter.

FORSIKRING I FORBINDELSE MED ALBATROS TRAVELS REJSER



Alle rejsearrangementer er underlagt ”Lov om pak-
kerejser”, der harmoniserer reglerne i Europa og 
yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lov-
givningen skal rejsebureauerne kunne dokumen-
tere, at de har gjort forbrugerne opmærksomme 
på alle tænkelige eventualiteter; 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 rejsen-
de forventes at have sat sig grundigt ind i rejsens 
aftalegrundlag. Aftalegrundlaget kan bestå af føl-
gende elementer: brochure med prisliste, faktura, 
rejseplan, almindelige bestemmelser, praktiske 
rejsetips samt oplysningerne bag på fakturaen. Så-
fremt rejsen bestilles OG betales gennem Albatros 
Travels hjemmeside, har den rejsende pligt til at 
læse og eventuelt udskrive alle relevante oplysnin-
ger og dokumenter.

Brochure og prisliste indeholder en grundig rejsebe-
skrivelse, aktuelle priser og angivelse af forventede 
ekstraomkostninger samt særlige bestemmelser 
eller oplysninger, der er aktuelle i forbindelse med 
den konkrete rejse. Oplysninger om flytider, visum-
bestemmelser m.v. vil imidlertid sjældent forekom-
me i brochurerne, 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 præsentation, der ikke er 
dækkende for den samlede rejse. 

Faktura: Her anfører vi alle de aktuelle oplysninger 
og informationer: deltagernes navne, specifikation 
af pris, rejse- og flyplan, visumbestemmelser m.m. 
Desuden anføres eventuelle afvigelser i forhold til 
brochuren og rejsebureauets almindelige bestem-
melser. Uanset hvad der er anført andre steder i det 
fremsendte materiale, er oplysningerne på faktu-
raen det aktuelle og gældende. Ved køb via hjem-
mesiden anbefaler vi, at De udskriver fakturaen, der 
samtidig er kvittering for bestilling og indbetaling.

Almindelige bestemmelser: Vi har standardise-
ret vores almindelige bestemmelser i henhold til 
lovgivningen og Danmarks Rejsebureau Forenings 
bestemmelser. Bestemmelserne skal ses i sam-
menhæng med fakturaen, rejseplanen, dag-til-dag 
beskrivelsen og det øvrige materiale. Såfremt der 
gælder særlige forhold for rejsen, skal dette fremgå 
af fakturaen, ellers gælder Albatros Travels almin-
delige 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 for-
udsætter, at deltagerne er bekendt med indholdet.
Udvidet ansvarsforsikring: I forlængelse af lov-
givningen om udvidet ansvar for rejsearrangører, 
har Albatros Travel tegnet en særlig forsikring hos 
Europæiske Rejseforsikring A/S. Albatros Travel er i 
øvrigt medlem af Rejsegarantifonden og har med-
lemsnummer 676.

VI FORUDSÆTTER ALTID, AT VORES KUN-
DER ER BEKENDT MED ALT UDLEVERET 
MATERIALE.

1. TILMELDING
Aftalen er bindende for såvel forbruger som rejse-
bureau, når depositum er betalt. 

2. BETALINGSBESTEMMELSER 
Ved tilmeldingen betales et depositum på 25% af 
rejsens samlede pris – dog min. kr. 3000 pr. person. 
Opmærksomheden henledes på, at enkelte rejser 
har særlige betalingsvilkår og strengere afbestil-
lingsvilkår. Dette gælder fortrinsvis krydstogtsrejser 
og rejser med specielt ind-chartrede tog, skibe, fly. 
Disse forhold vil altid fremgå af rejsebeskrivelsen/
fakturaen. Afbestillingsforsikring ved sygdom skal 
indbetales senest samtidigt med depositum. Rest-
beløbet skal være indbetalt senest 75 dage før 
afrejse. Rejsedokumenterne vil normalt blive frem-
sendt således, at De har dem i hænde senest 7 dage 
før afrejse. Såfremt fristen for indbetaling overskri-
des, bortfalder rejsebureauets leveringspligt. 

3. AFBESTILLING
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er 
anført andre bestemmelser på fakturaen. Vi gør 
opmærksom på, at der kan være ekstraordinære 
omkostninger forbundet med enkelte rejser. Ved af-
bestilling af rejser indtil 75 dage før afrejse er indbe-
talt depositum tabt. Ved afbestilling 75-15 dage før 
afrejsen opkræves et gebyr på 85% af rejsens pris. 
Ved afbestilling herefter er hele rejsens pris tabt.

Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før 
rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, 
naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme 
og andre hermed ligestillede begivenheder, kan 
rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en 
betingelse, at danske myndigheder (Eksempelvis 
Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller 
andre offentlige myndigheder) direkte fraråder 
rejser til det pågældende område, og at begivenhe-
derne er opstået efter rejsens bestilling.

4. AFBESTILLINGSFORSIKRING I FORBIN-
DELSE MED SYGDOM
Albatros Travel har sammen med Gouda Rejsefor-
sikring udarbejdet en standardforsikring for alle 
rejsende. Ved at tegne denne forsikring kan rejsen 

afbestilles uden omkostninger (ud over evt. ekspe-
ditionsgebyr samt præmien for afbestillingsforsik-
ringen) i følgende situationer:

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

Ved individuelle særligt kostbare arrangementer 
(fx krydstogter, specialsafari og luksusrejser i høj-
sæsonen), må man påregne en højere forsikrings-
præmie. Forsikringspræmien kan også være højere, 
hvis De ønsker at forsikre Dem imod andre ting som 
fx brand, arbejdsløshed, reeksamination, tabt ferie-
formål, indbrud eller konkursbegæring mod egen 
virksomhed.

Det er vigtigt, at en afbestillingsforsikring bestilles 
samtidigt med rejsen og betales senest i forbindelse 
med indbetaling af depositum. En afbestillingsfor-
sikring gælder kun i forbindelse med akut opstået 
sygdom (kræver lægeerklæring) og kan ikke tegnes, 
efter at depositum 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 billetter stemmer overens med Deres ak-
tuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke 
benyttes som efternavn.

De anførte tider er lokale tider. Ændringer kan fore-
komme, såfremt rejseplanen er udarbejdet længe 
før (skift til og fra) sommertid eller ændringer i luft-
fartsselskabernes fartplaner, hvilket normalt sker 
1. april og 1. oktober. Det er derfor vigtigt, at De 
kontrollerer afgangstiderne i de fremsendte billet-
ter. Såfremt disse tider afviger fra rejseplanen, eller 
eventuelt en korrigeret rejseplan, bør De omgående 
kontakte bureauet.

Normalt er check in to timer før afrejse, hvilket be-
tyder, at man skal have fuldført 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 afrej-
sedokumenterne. I disse år forandres forholdene 
omkring lufthavne, sikkerhed og aktuelle bestem-
melser løbende, og man kan derfor ikke tage ret 
meget for givet. Sørg for at være velorienteret, og 
lad være med at tage unødige chancer. Deltagere i 
grupperejser vil altid få de seneste og helt aktuelle 
informationer gennem rejselederen, der tillige vil 
drage omsorg for, at flybilletter og andre rejsedo-
kumenter er i orden. 

6. REJSEPLAN
Fakturaen er ledsaget af en flyplan med aktuelle 
flytider (lokaltider) og en rejseplan, der omfatter 
al den service, De har bestilt på destinationen, 
medmindre denne fremgår af bureauets brochurer. 
Rejseplanen omfatter således: hotel, pension, trans-
porter, udflugter etc. Meget omfattende arrange-
menter vil blive anført på et specielt bilag. 

7. PAS OG VISUM
Hvor intet andet udtrykkeligt er anført, gælder vi-
sumoplysningerne på deltagerbeviset kun danske 
statsborgere, ligesom oplysningerne er relateret til 
den opgivne rejseplan. Har man planer om at æn-
dre rejseforløbet (herunder rejselængden), kan helt 
andre regler være gældende. De bør være opmærk-
som på, at formalia kan ændres mellem bestillings-
tidspunktet og afrejsetidspunktet. 

OBS: Der stilles ofte også visumkrav i forbindelse 
med transit. Passet skal mindst være gyldigt i 6 må-
neder efter hjemkomst fra destinationen. Alle bu-
reauets oplysninger gælder alene for personer med 
dansk pas. Det er således kundens pligt at oplyse 
bureauet, såfremt kunden ikke er dansk statsbor-
ger, eller har dobbeltstatsborgerskab. Udenlandske 
statsborgere skal konsultere deres ambassade eller 
konsulat http://foa.danmark.dk vedr. visum samt 
kontakte Seruminstituttets Udlandsvaccination. 
www.ssi.dk. Undlades dette, påtager Albatros Tra-
vel sig intet ansvar for de følger, som evt. mang-
lende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte 
medføre for den rejsende.

Ved rejse til et Schengenland, skal passet med-
bringes på rejsen, da det er danske statsborgeres 
ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i 
Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt op-
holdstilladelse. Den rejsende har pligt til at sørge 
for gyldigt pas og visum samt give bureauet kor-
rekte 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 uoverensstemmelse 
kan den rejsende risikere at få afvist ansøgningen 
om visum.

Vi skal gøre opmærksom 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 ekspeditionsgebyr. Bureauet påtaget sig intet 
ansvar 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 vaccinationskrav, 
men ikke nødvendigvis om anbefalede profylaktiske 
foranstaltninger, der bør indhentes hos egen læge 
eller på Albatros Travels egen vaccinationsklinik, 
Tøndergade 16, 1752 København V. Tidsbestilling 
på tlf. 36 98 98 78. Når bureauet alligevel giver op-
lysning om anbefalede profylaktiske foranstaltnin-
ger, skal det betragtes som en service uden lægeligt 
ansvar. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne 
dokumenteres ved internationalt gult certifikat. Det 
mest udbredte krav i forbindelse med rejser i tropi-
ske egne er ”gul feber”. 

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

10. PRISÆNDRINGER
Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje 
den aftalte pris som følge af stigende transport-
omkostninger (herunder brændstofpriser), æn-
drede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede 
valutakurser. Desværre forekommer der mange 
pludselige prisstigninger som følge af såkaldte olie-
tillæg, stigende skatter og sikkerhedsafgifter. Disse 
ekstraomkostninger 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 principper: Ved 
ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skatter 
med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger 
100 kr. Valutaændringer på mere end +5% eller 
-10% i forhold til prislistens udgivelsesdag. Even-
tuelle prisændringer vil kun omfatte omkostninger 
vedrørende den aktuelle valuta og altså ikke hele 
pakkens pris. Det skal bemærkes, at vi løbende 
ændrer vores 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 forskellige priser, 
fordi vi sjældent lader prisreguleringer slå igennem 
på rejser, der er bestilt forinden. Generel prisned-
sættelse eksempelvis som følge af ekstraordinære 
prisfald på flybilletter vil komme alle kunder til 
gode, uanset hvornår rejsen er bestilt eller betalt.

Eksempel på beregningsmetode ved prisændringer:
Rejsens pris: kr. 10.000
Stigning i lufthavnsskatter/brændstofpriser: kr. 370
Rejsens nye pris i alt: kr. 10.370
Overstiger reguleringen 10% af rejsens samlede 
pris er kunden berettiget til at hæve købet. Er der 
mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke foreta-
ges regulering.

11. AFLYSNING
I tilfælde af utilstrækkelig tilslutning til en program-
sat rejse kan den aflyses af bureauet op til 14 dage 
før afrejse. 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 ma-
jeure-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 fore-
tage væsentlige ændringer af rejsens forløb efter 
bestillingen. Det er derfor vigtigt, at gøre bureauet 
opmærksom på særlige forudsætninger/ønsker i 
forbindelse med bestilling af rejsen (fx hotel med 
tennisbane, golf, dykning osv.). Eventuelle forud-
sætninger skal påføres faktura. Formålet er at sikre 
den rejsende mod at få et dårligere produkt end be-
stilt, eller for den sags skyld et bedre men uønsket 
produkt. Lovgivningen tager desværre ikke højde for 
rejseændringer, der er i deltagernes interesse. 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 der-
for heller ikke kompensation for forsinkelser og æn-
dringer inden for 24 timers varighed. Dette forhold 
kan også gøre sig gældende 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 flyselskab yder gælden-
de kompensation på stedet, kan yderligere krav ikke 
gøres gældende. Rejsende kan normalt ikke påregne 
erstatning i forbindelse med forsinket hjemrejse. 
Derfor er vigtige gøremål umiddelbart efter hjem-
komsten rejsearrangøren helt uvedkommende.

13. TILSKADEKOMST OG OVERFALD
Da der fra 1. januar 2008 ikke længere er hjem-

transport inkluderet i den danske sygesikring, skal 
den rejsende tegne en rejseforsikring, der dækker 
omkostninger ved bl.a. behandling af sygdom og 
hjemtransport.

På fakturaen anfører 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 inklu-
deret i en familie- eller husstandsforsikring. Forsik-
ringsbrochure vedlægges og bør gennemlæses, da 
De selv er ansvarlig for den ønskede dækning. Det 
er en forudsætning for deltagelse i rejsen, at De 
optræder ansvarsfuldt og hensynsfuldt, herunder 
retter sig efter bureauets og dets repræsentanters 
anvisninger. Det frarådes, at rejsende til fremmede 
verdensdele bevæger sig rundt på egen hånd i 
ukendte og afsidesliggende områder specielt efter 
mørkets frembrud. Ønsker man at være på “egen 
boldgade”, bør det altid ske efter samråd med bu-
reauet eller dets stedlige repræsentanter. Såfremt 
bureauet ikke er repræsenteret på destinationen, 
bør De konsultere relevante guidebøger, der ofte 
giver gode, pålidelige informationer om detaljerede 
forhold. Skulle uheld opstå, vil man altid kunne 
søge hjælp på Danmarks konsulat eller ambassade 
eller på de øvrige EU-landes repræsentationer, så-
fremt Danmark ikke er repræsenteret i det pågæl-
dende land.

14. SKATTER OG AFGIFTER
En del skatter og afgifter opkræves i forbindelse 
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 lufthavnsafgifter og enkelte nationalpark-
afgifter. Disse afgifter vil normalt være anført på 
i deres afrejsedokumenter eller i dag-til-dag pro-
grammet til Deres orientering. Vi skal dog gøre 
opmærksom på, at afgifterne kan ændres mellem 
bestillingstidspunktet og afrejsen. 

15. DERES ANSVAR
Som allerede nævnt forudsætter Deres deltagelse i 
den aktuelle rejse, at De er bekendt med de givne 
oplysninger, herunder oplysninger fra brochurer, 
faktura, rejseplaner, praktiske rejsetips samt at De 
følger de her givne anvisninger. Samtidig forventes 
De at være bekendt med almindelige offentligt til-
gængelige informationer om den aktuelle politiske, 
sundhedsmæssige samt natur- og klimamæssige 
situation på destinationen. Det er endvidere Deres 
ansvar at meddele bureauet såfremt der måtte ske 
ændrede forudsætninger i Deres forhold efter be-
stilling af rejsen; eksempelvis opstået sygdom eller 
graviditet. Individuelt rejsende skal være opmærk-
som på, at materialet ikke omtaler alle forhold. 
Dette gælder specielt flybilletter, ændring af disse, 
bekræftelse (reconfirm) af rejseforløbet undervejs, 
visa etc.

16. BEVÆGELSESHÆMMEDE OG  
HANDICAPPEDE
Det vil altid fremgå af rejsebeskrivelsen, hvorvidt en 
bestemt rejse stiller særlige krav til fysik og helbred. 
Som hovedregel gælder det, at alle rejsedeltagere 
skal være selvhjulpne. Kørestolspatienter og be-
vægelseshæmmede med ledsagelse er velkomne 
på mange af vores rejser, men man skal rådføre sig 
med bureauet, inden rejsen bestilles.

Iht. EU direktiv 1107/2006 kan bureauet endvidere 
kræve, at bevægelseshæmmede er ledsaget af en 
medhjælper under hele rejsen.

Bureauet forbeholder sig ret til at afvise rejsedel-
tagere, der efter en skønsmæssig vurdering ikke 
vil være i stand til at gennemføre rejsen ved egen 
hjælp. En sådan afvisning er uden ansvar for bu-
reauet. 

17. REKLAMATION
Reklamation over mangler ved rejsen skal rettes til 
bureauet eller dets stedlige repræsentant, så snart 
den konstateres, således at bureauet kan forsøge 
straks at afhjælpe en eventuel mangel. Manglende 
reklamation vil normalt medføre tab af retten til ef-
terfølgende at påberåbe manglen.

Bureauet er tilsluttet Pakkerejse-ankenævnet. Ved 
uenighed mellem rejsebureau og den rejsende 
vedrørende mangler ved rejsen, kan De indbringe 
sagen for nævnet: Røjelskær 11, 3. sal 2840 Holte 
(tlf. 45 46 11 00). Ethvert søgsmål mod bureauet 
skal afgøres efter dansk ret.

18. TRANSPORTØRENS ANSVAR
Albatros Travel optræder som agent for de(t) i rej-
sen/transporten involverede luftfartsselskab(er), 
der alene er ansvarlige for den korrekte gennem-
førelse af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) 
transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger 
er derfor gældende. Transporten sker i henhold 
til Montreal og Warszawa konventionerne og 
889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes er-
statningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst 
og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse 
af bagage samt i tilfælde af forsinkelse.

Albatros Travels ansvar for mangler samt person- 
og tingskade for skibs- og togrejser er begrænset 
til det erstatningsansvar, vores leverandører har i 
henhold til henholdsvis Athen konventionen samt 
COTIF/CIF konventionen.
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Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S



Rejseforlængelse:  

Strand og afslapning i Hua Hin 
– 4 dages forkælelse i Thailand 

Du kan forlænge din rejse med fire dages badeferie i Hua Hin i Thailand. Byen er kendt for at være det thailandske kongehus foretrukne ferieby.  
Du bor på det flotte 4-stjernede hotel Wora Bura, lige ned til stranden. Alle værelser er indrettet i kolonistil og er udstyret med egen balkon. 

Læs mere om hotellet på www.worabura.com.

Pris pr. person: Kr. 2.498,- (afrejse april-oktober) og kr. 2.998,- (afrejse november-marts)
Tillæg for enkeltværelse:  Kr. 1.798,- (afrejse april-oktober) og kr. 1.998,- (afrejse november-marts)

Prisen inkluderer

• Fly Rangoon – Bangkok.
• Transfer Bangkok lufthavn – hotellet i Hua Hin t/r.
• Fire nætter i delt dobbeltværelse på 4-stjernede Wora Bura Resort & Spa.
• Morgenmad dagligt.

Bemærk, at forlængelsen er uden dansk rejseleder.

OBS! Hvis man vælger forlængelse i Hua Hin, går flyet fra Rangoon om morgenen på dag 11,  
og derfor udgår dagen på egen hånd i Rangoon.

Bestilling

Rejseforlængelsen skal bestilles i forbindelse med bestilling af selve rejsen eller senest to måneder før afrejse.
Vi kan desværre ikke garantere ledig plads på hotel, fly osv. på alle afrejsedatoer. Du kan bestille pr. telefon på 
36 98 98 98 eller via www.albatros-travel.dk – skriv i feltet ”bemærkninger”, hvilken rejseforlængelse du ønsker.

REJS MED HJERTE, HJERNE OG HOLDNING



Rejseforlængelse:  

Rundrejse i Cambodja
Forlæng din ferie med en 4 dages mini-rundrejse til Cambodja, og få højdepunkterne fra et andet af  
Sydøstasiens mest spændende lande med – med dansk rejseleder, 4 dage

Cambodja var indtil slutningen af 70’erne lukket for rejsende på grund af Pol Pots brutale regime. Landet er dog sluppet af med De Røde 
Khmerer, hvilket betyder, at vi nu kan rejse i et af Sydøstasiens mest spændende lande. Cambodja vil utvivlsomt gøre indtryk på godt og 
ondt: Vi oplever blandt andet den smukke solnedgang over det fantastiske tempelområde Angkor Wat og ser også de gruopvækkende 
massegrave ved Killing Fields, lidt uden for hovedstaden Phnom Penh. Med på forlængelsen følger dansk rejseleder.

Dagsprogram

Dag 1 Phnom Penh.
Dag 2 Nationalmuseet, kongepaladset, Wat Phnom-templet, Killing Fields.
Dag 3 Siem Reap, Angkor Thom, Bayon-templet, Elefanternes Terrasse, Den Spedalske Konges Terrasse.
Dag 4 Tempelbyen Angkor Wat.
Dag 5 Tid på egen hånd i Siem Reap og hjemrejse.

Pris pr. person: Kr. 4.998,- (afrejse april-oktober) og kr. 5.998,- (afrejse november-marts)
Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.498,-

Prisen inkluderer

• Dansk rejseleder.
• Fly Rangoon – Phnom Penh (via Bangkok) og Siem Reap – Bangkok. 
• Udflugter jf. program.
• Indkvartering på hoteller i delt dobbeltværelse.
• Morgenmad dagligt.
• Skatter og afgifter.

OBS! Hvis man vælger forlængelse til Cambodja, går flyet fra Rangoon om morgenen på dag 11,  
og derfor udgår dagen på egen hånd i Rangoon.

Bestilling

Rejseforlængelsen skal bestilles i forbindelse med bestilling af selve rejsen eller senest to måneder før afrejse.
Vi kan desværre ikke garantere ledig plads på hotel, fly osv. på alle afrejsedatoer. Du kan bestille pr. telefon på 
36 98 98 98 eller via www.albatros-travel.dk – skriv i feltet ”bemærkninger”, hvilken rejseforlængelse du ønsker.

REJS MED HJERTE, HJERNE OG HOLDNING




