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Med sin fantastiske beliggenhed midt i Middelhavet har

Sicilien gennem tiderne spillet en central historisk rolle.

Øen har gennem årtusinder været besat af et væld af

folkeslag, der alle har bidraget til det Sicilien, vi finder i

dag. Som Sicilianerne selv siger: Giv os en uge af dit liv,

så skal vi give dig 3.000 års historie. 

I Agrigento møder vi antikkens storhed, når vi går rundt

i Tempeldalen med de imponerende græske templer. I

den smukke kejservilla i Piazza Armerina sender de

fantastiske romerske mosaikker tankerne tilbage til det

enorme Romerrige. I Palermo fortæller arabiske kupler

og smukke mosaikker hver deres historie, mens høje,

blonde sicilianere røber, at deres blod har en direkte

forbindelse til normannernes indtog på øen – en

begivenhed, der udviklede sig til et fantastisk kapitel i

øens historie. I Archimedes og Santa Lucias hjemby,

Siracusa (Syrakus), mærker man for alvor historiens

vingesus og får fornemmelsen af den græske kulturs

udbredelse og den tryllebindende kolonihistorie. Det er

ikke underligt, at UNESCO har sat fire af de steder, vi

besøger, på listen over verdens kulturarv. 

Ud over en rig historie byder Sicilien også på en

overvældende natur. Fra Europas største aktive vulkan,

Etna, kan vi lade blikket skue ud over frugtbare sletter,

olivenlunde, vinmarker og det blå Middelhav, der har

været så vigtigt for øens udvikling.

Storbyen Palermo syder af liv, og det er en fornøjelse at

mærke pulsen af denne storby, der engang var

hovedstad under normannerne og i dag befinder sig i

udkanten af Europa. 

Sicilianerne er stolte af deres ø og viser den gerne frem.

Og der er absolut noget at være stolt af! På vores tur

over øen bevæger vi os fra smukke kyststrækninger

med krystalklart vand til sort lava på Etna. Vi kører over

sletter, hvorfra romerne hentede enorme mængder af

hvede for at brødføde det store Romerrige. Og vi

bevæger os gennem appelsinlunde, vinmarker og

olivenlunde.

Foruden store naturoplevelser og historiske levn har

Sicilien en charmerende befolkning, hvis dagligdag er

helt forskellig fra vores egen, på trods af nærheden til

Danmark. Her har man god tid og forstår at nyde livet

og se verden passere forbi. Sæt dig på torvet med en

kop kaffe i platantræernes skygge og nyd et stille

øjeblik i det, som for sicilianerne – og set i historisk

perspektiv – har været den vestlige verdens centrum. 

DAGSPROGRAM

Dag 1. København – Catania. Indkvartering i

Giardini Naxos ved Taormina

Vi flyver om eftermiddagen fra København til Siciliens

østkyst og lander i provinshovedstaden Catania. Herfra

har vi en smuk udsigt til den legendariske vulkan Etna

med det konstant rygende krater. Vi kører ad

motorvejen ”La Zagara”, der betyder ”citronblomsten”.

Motorvejen strækker sig nordpå langs kysten og går

gennem plantager, hvor blodappelsiner og citroner lyser

op midt i de mørkegrønne trækroner. 

Vi kommer frem til vores første hotel i byen Giardini

Naxos for foden af den hyggelige by Taormina, hvor vi

skal bo de næste par dage. 
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Naxos var den første græske koloni på Sicilien, og den

smukke badeby har en dejlig havnepromenade med en

hyggelig stemning. Vi spiser en sen middag efter

ankomsten.

Dag 2. Vulkanen Etna og Taormina

Fra morgenstunden sætter vi kursen mod den evigt

rygende vulkan Etna, der rejser sig op i 3.330 meters

højde. For foden af vulkanen begiver vi os ad de mindre

veje gennem frodige småbyer, hvor olivenlunde,

vinmarker, citron- og appelsinplantager og andre

eksotiske planter som kiwi og figenkaktus nyder godt af

den vulkanske jord. Her på skråningerne, med en

fantastisk udsigt over Middelhavet og en vulkan i

baghaven, har hundredtusindvis af sicilianere valgt at

bosætte sig.

Lige oven over byen Zafferana Etnea, der nær blev ramt

af lava ved Etnas udbrud i 1992, kører vi over i et

spændende lavalandskab. Her ser man tydeligt sporene

af de forskellige vulkanudbrud, og man kan følge

lavastrømmenes færd ned ad bjerget. Vi kommer op

over trægrænsen, og her må selv den kraftige etnagyvel

give op. Resten af opstigningen går gennem golde

lavamarker.

Vi stopper ved Refugio Sapienza cirka 2.000 meter over

havet, hvor det store udbrud i juli 2001 fandt sted. Her

rejser et par af kraterne fra tidligere udbrud sig, og man

kan forestille sig, hvor kraftige naturkræfterne er, når

de slippes løs. For de rigtigt nysgerrige er der mulighed

for at købe billet til svævebanen og de små

terrængående busser, der bringer de besøgende op til

omkring 3.000 meters højde. Turen op mod toppen er

som at bevæge sig gennem et månelandskab, og man

kan til tider høre vulkanen ”brøle” og virkelig

fornemme dens kræfter. Turen kræver gode sko og

varmt tøj. (Pris for billetten er 63 euro - nov. 2009). 

Ønsker du at blive i 2.000 meters højde, er der gode

muligheder for at gå ture langs kraterkanterne på

Monte San Silvestro. Gå en rask tur op ad vulkanen,

eller nyd en espresso eller en let frokost i solen.

Efter besøget på Etna går turen til den lille by Taormina,

der ligger med en fantastisk udsigt. Herfra kan man se

til Calabrien på fastlandet, og man har den smukkeste

udsigt til Etna. Byen blev grundlagt allerede 358 f.Kr.,

og romerne brugte senere kolonien til datidens

pensionistrejser, nemlig som retrætepost for

Romerrigets veteransoldater. Fra midten af 1800-tallet

blev Taormina legeplads for Europas finere borgerskab.

I dag kan man nyde den smukke bys hovedgade og de

dejlige piazzaer, fra hvis cafeer man kan se og blive set.

Og ikke mindst er det muligt at besøge det smukke

græsk-romerske teater, der stadig benyttes til både

koncerter, operaer og en filmfestival.

Byen er både levende og charmerende, og der er gode

muligheder for at spadsere en tur eller nyde en drink på

en af de mange små, hyggelige barer, mens man

forføres af den romantiske bys charme. Ud på

eftermiddagen vender vi tilbage til vores hotel, hvor vi

nyder aftenens middag. 

Dag 3. Alcantara-dalen, Nebrodi-bjergene og

Cefalù 

Vi bevæger os fra kysten ind i landet og kan se Etna i

det fjerne. Vores vej fører os ind i den frodige Alcantara-

dal. Ved den smukke slugt Gole di Alcantara har floden
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gennem årtusinder skåret sig ned gennem et lag af

lava. Vulkanens lava har sørget for næring til jorden i

området, der er meget frugtbart og kendt for at

frembringe fantastiske frugter og grøntsager. Vi stopper

og ser nærmere på de utroligt smukke lavaformationer,

som naturens kræfter har dannet gennem tiden. Det er

muligt at tage en tur helt ned i kløften, hvor man kan

soppe i det iskolde vand, der strømmer direkte ned fra

bjergene.

Vi fortsætter vores rejse parallelt med Etnas skråninger

og kører forbi marker med ferskner, mandler, citroner

og ikke mindst vinranker. 

Nu går turen op i de smukke Nebrodi-bjerge, hvor vi

passerer fårehyrder, ensomt græssende kvæg og små

bjergbyer. Temperaturen falder en smule, når vi kører

op i bjergene. 

Vi kommer frem til den lille by Montalbano Elicona, der

er smukt beliggende langt fra alfarvej. Under vores

frokoststop i den lille, typiske bjergby føler vi os sat

årtier tilbage i tiden, og vi fornemmer tydeligt, hvor

langt der er fra kystens populære og rige byer til de

fjerntliggende landsbyer i bjergene. Byen er på listen

over ”Smukkeste landsbyer i Italien” (I Borghi più Belli

d’Italia) sammen med Cefalù, som vi besøger senere i

dag. 

Vi passerer bjergene og kommer ud på Siciliens nordlige

kyst. Herfra kan vi se ud til øerne Lipari og Vulcano,

som er en del af De Lipariske Øer. Med lidt held kan vi i

det fjerne se den vulkanske ø Stromboli, som er i

konstant udbrud. 

På vores tur mod hovedstaden Palermo kommer vi til

Cefalù. Vi kommer frem til byens middelalderkatedral,

der indvendigt er udsmykket med nogle af Italiens

smukkeste byzantinske mosaikker. Katedralen er bygget

i 1100-tallet af normannerkongen Roger II, og helt unik

er sammenblandingen af den kristne og arabiske

arkitektur, der kan spores i kirken. Vi spadserer en tur i

Cefalùs gamle, smalle gader og fortsætter sent på

eftermiddagen til Siciliens hovedstad, Palermo. Her

tjekker vi ind på det hotel, vi skal bo på de næste to

nætter, og spiser middag samme sted.

Dag 4. Palermo og domkirken i Monreale 

Dagen er afsat til at se på Siciliens fantastiske

hovedstad, Palermo. Byen er særdeles levende og

larmende, og det er ikke svært at forestille sig, at

Palermo under de normanniske konger i middelalderen

var en af Europas førende kulturbyer. Her mødtes Østen

med Vesten, Europa med Afrika. Byen er stærkt præget

af sammensmeltningen mellem de to kulturer,

normannerne og araberne, der til pavens fortrydelse

arbejdede sammen og frembragte smukke

bygningsværker i fred og harmoni. Palermo er dog i dag

ikke helt kommet på niveau med tidligere tiders storhed

og lider stadig af den manglende økonomiske udvikling

i Syditalien. Men byen er fuld af optimisme og er ved at

rejse sig fra asken efter en svær økonomisk tid.

Vores tur rundt i den ret kaotiske storby byder på et

spændende besøg i den store, imponerende katedral,

hvor de normanniske konger ligger begravet, og besøg i

den lille klostergård ved San Giovanni degli Eremiti, der

med sine orientalske kupler og frugttræer ligger som en

lille oase midt i storbyen. 
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Vi forlader Palermos mylder og begiver os ud af byen

for at køre op til den lille by Monreale, der ligger med

en pragtfuld udsigt over Palermo-bugten. Byen er kendt

for det enestående normanniske bygningsværk, Kong

Vilhelm II’s Katedral. Kirken, som var kongens

magtdemonstration, rummer verdens største

mosaikarbejder, og på kirkens vægge og lofter kan vi

nyde scener fra Det Gamle og Det Nye Testamente. En

oplevelse, der kan tage pusten fra de fleste

kunstinteresserede. 

Vi overnatter endnu en nat i storbyen og spiser vores

middag på hotellet.

Dag 5. Segesta, Erice og Selinunte 

Vores tur vestpå bringer os gennem et af Siciliens

vigtigste vinområder: Belice-dalen. Sicilien er spået en

stor fremtid på det internationale vinmarked, og der er

en kraftig stigning i antallet af kvalitetsvine fra Sicilien. 

Som et fatamorgana rejser resterne af den antikke by

Segesta sig midt ude i naturen, og vi kan se det

smukke, men ensomt beliggende tempel i dorisk stil. Vi

gør et kort stop, og der bliver mulighed for at stifte

bekendtskab med templet.

Helt ude på Siciliens vestkyst bestiger bussen det store

bjerg Monte San Giuliano. Har finder vi den lille,

hyggelige by Erice. Byen er kendt for sine mandelkager

og de flot udsmykkede gårdhaver, og fra den gamle

borg er der en fantastisk udsigt over landskaberne. Der

bliver tid til at spise frokost på egen hånd i byen, og der

er naturligvis også mulighed for at købe de fantastiske

mandelkager i nogle af byens små bagerier. 

Nu går turen langs et kystlandskab fyldt med

vindmøller, der forsyner flere saltbassiner med saltvand.

Her udvinder man det hvide guld. Saltet har gennem

årtusinder været en handelsvare, og stadig i dag

fremstilles det ved fordampning direkte ved havet. Vi

fortsætter videre sydpå til Selinunte, en af de græske

kolonier, der har sat sit præg på øens historie. Her får

man et indtryk af, hvordan en antik græsk handelsby

har set ud. Ligesom Pompeji blev denne by også

ødelagt – ikke af flydende lava, men af mennesker. Det

var nærheden til rivalerne i Kartago, der tog livet af

byen, og i dag finder vi ruinerne af den antikke by

Selinus blandt de ensomme oliventræer, og historien

om byens skæbne bringer byen i live for en stund.

Vi overnatter i Selinunte og spiser middag på hotellet.

Dag 6. Agrigento og Piazza Armerina

Nu går turen videre til Agrigento og den berømte

Tempeldal. Her vandrer vi mellem nogle af

middelhavsområdets bedst bevarede tempelruiner. De

imponerende templer er kommet på UNESCO’s liste

over verdens kulturarv. Vi forstår straks hvorfor, når vi

kommer tæt på de smukke kolosser og hører byens

spændende historie. I Agrigentos storhedstid, som

strakte sig over 100 år, tænkte indbyggerne mere på

kunst og kultur end på krige. Selvom byen havde

indgået pagt med byen Siracusa formåede de ikke at

hjælpe Agrigento, da Kartago besluttede sig for at

ødelægge byen i 406 f.Kr. 

Nu skal vi igen ind i indlandet. Vi kører gennem de

kæmpestore landbrugsområder, som romerne

grundlagde. Sicilien blev passende kaldt Romerrigets

kornlager. Byen Piazza Armerina var blot en søvnig by i
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1950’erne, men da man fandt resterne af en romersk

villa fra 300-tallet, kom byen på verdenskortet. I dag er

byen et af højdepunkterne på en rejse gennem Siciliens

mange historiske kulturlevn. Villaen menes at have

tilhørt en pensioneret kejser, og det, man i starten

troede var en lille jagthytte, viste sig at være en villa på

over 3.000 km². Villaen havde de mest fantastiske

gulvmosaikker, væggene var prydet med imponerende

jagtscener, mytologiske skikkelser, smukke portrætter

og ikke mindst de berømte ”bikinipiger”. Og så var der

sågar indlagt rindende vand og varme i gulvet. Man får

virkelig en fornemmelse af, hvordan en kejser levede for

snart 2.000 år siden.

Vi overnatter og spiser middag i Piazza Armerina.

Dag 7. Caltagirone og den smukke barokby Noto

Turen går via Caltagirone, som er kendt for deres

produktion af traditionelt, dekoreret keramik. Hele byen

bærer præg af keramik, og overalt finder man spor af

dette smukke håndværk. I byen ser vi den flotte trappe,

der imponerende strækker sig op gennem byen til

kirken Santa Maria del Monte. Hvert trin er dekoreret

med smukke keramikfriser, og ikke to trin er ens. Byens

keramikhistorie stammer helt tilbage fra den græske tid

på øen, og den har udviklet sig under araberne og

spanierne. 

På et bjergplateau, der primært er befolket af oliven- og

mandeltræer, troner Noto sig over Asinaro-dalen og

dens citruslunde. Denne lille barok-juvel kan prale af en

overdådig skønhed, som er resultatet af en enkelt,

tragisk begivenhed: det store jordskælv i 1693.

Jordskælvet ødelagde en stor del af det vestlige Sicilien,

men i Noto flyttede man simpelthen byen og

grundlagde en ny i tidens stil, den sene barokstil, der

var fremherskende på Sicilien. Man valgte et passende

sted til den nye by, et sted, der kunne rumme en enkel,

lineær byplan med veje, der krydsede hinanden

vinkelret med brede og parallelle gader i

overensstemmelse med den nye, barokke tankegang.

De vigtigste gader ligger smukt på en øst-vestlig akse,

således at de altid kan ligge badet i solskin. Og netop

solen spiller en vigtig rolle. Husene er opført af lokal,

blød sandsten, som med tiden har mistet sin skærende

hvidhed og har fået en fantastisk patina, der i

eftermiddagssolen skinner i en storslået gyldenrød

farvetone. 

Herefter kører vi til Siracusa, hvor vi overnatter. 

Dag 8. Siracusa. Afrejse til Danmark om aftenen 

I dag skal vi flere tusinde år tilbage i historien til første

gang, Sicilien var centrum i Europa. Siracusa er en by,

der byder på en rig historie om grækere, tyranner,

rivaliseringen med Athen og Kartago og den puniske

krig. Her finder vi helt enestående levn fra den største

græske koloni i verden. Gamle, berømte grækere som

Archimedes og Platon har begge betrådt Siracusa, eller

Syrakus, som stedet hed dengang. Både politisk og

kulturelt overgik Syrakus grækernes hjemland i størrelse

og magt. I nutidens bycentrum på øen Ortygia ser vi

resterne af det antikke Apollon-tempel og Siracusas

smukke katedral i barokstil, hvor Santa Lucias

helgenstatue findes. Santa Lucia, der blev født i byen, er

naturligvis byens skytshelgen og fejres den 13.

december med store optog i byen. Vi ser også den

smukke Aretusa-kilde. 

Ved de arkæologiske udgravninger i Neapolis mærker
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man for alvor historien og kan fornemme den storhed,

kolonien har haft. Her finder vi Hierons store offeralter

og et af de største græske teatre. Romerne har også

efterladt et amfiteater, og vi hører lidt om teaterets

funktion. Naturligvis bliver der også tid til et besøg i det

engang så frygtede stenbrud Latomierne, der i dag

kaldes Paradisdalen. Her skal vi kigge ind i Dionysos’

øre, en klippehule, der er knyttet en spændende

historie til. 

Efter en spændende dag forlader vi Siracusa og kører

via den frodige Simeto-slette mod Catania, hvor vi

ender vores begivenhedsrige rejse.

Om aftenen flyver vi fra Catania tilbage til Danmark.

PRISINFORMATION

Afrejse d. 07/09/2013

Kr. 9.198,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.598,-

Begrænset antal. 

Enkeltværelserne er typiske enkeltværelser og er derfor

mindre end dobbeltværelser.

Prisen inkluderer

• Dansk rejseleder

• Fly København – Catania t/r med Norwegian

• Udflugter og transport ifølge program, dog ikke

entréer (gratis for personer over 65 år)

• Indkvartering på hotel i delt dobbeltværelse

• Halvpension (morgenmad/middag)

• Skatter og afgifter

Prisen inkluderer ikke

• Sygdomsafbestillingsforsikring 6 % af rejsens pris

• Gouda Årsrejseforsikring eller Seniorrejseforsikring

• Entreer til seværdigheder. EU-borgere, der er fyldt 65

år, kommer gratis ind på alle offentlige museer og

seværdigheder ved fremvisning af pas. Anslået samlet

udgift er 55 euro for personer under 65 år.

• Eventuelle ekstra arrangementer

• Tillæg for enkeltværelse

• Drikkepenge, f.eks. til chauffør, lokalguider,

serveringspersonale (beregn ca. 20 euro)

• Personlige fornødenheder

• Ekspeditionsgebyr pr. faktura kr. 130,- 

• Alt ikke nævnt under "Prisen inkluderer"

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsen er underlagt Albatros Travels almindelige

bestemmelser, som alle deltagere forudsættes at være

bekendt med.

Deltagerantal

Vi gør opmærksom på, at denne rejse kræver et

deltagerantal på minimum 25 personer. Såfremt dette

antal ikke nås, forbeholder vi os retten til at annullere

rejsen senest 14 dage før afrejse. Som det endvidere

fremgår af vore almindelige bestemmelser pkt. 11 samt

af 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.

Hoteller

Vores hoteller er af god mellemklasse. Vores måltider

indtages på hotellerne, som serverer en glimrende

halvpension bestående af italiensk morgenmad og
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middag, som det bliver spist i italienske familier. Vi

benytter primært følgende hoteller (der kan forekomme

ændringer af hoteller, i så fald forsøger vi at informere

om dette før afrejse):

Hotel Sporting Baia, Giardini Naxos

Hotel Astoria Palace, Palermo

Grand Hotel Selinunte, Selinunte

Parkhotel Paradiso, Piazza Armerina*

Grand Hotel Villa Politi, Siracusa 

*) Piazza Armerina er en lille by på Midtsicilien, der

uden mosaikkerne nok ikke ville have set skyggen af

turister, så det er ikke på servicen, hotellerne i byen vil

vinde de store priser. Servicen kan være lidt ”rustik”, og

måske ser man ikke helt nødvendigheden i at servere en

drink i det rigtige glas. Men det kan jo også have sin

charme.

Bagagebestemmelser på flyet

Man må medbringe 1 stk. bagage per person. Maks. 20

kg + håndbagage (maks. 8 kg, maks. dimensioner 115

cm totalt (50 cm x 40 cm x 25 cm). 

Klima og påklædning

I foråret og efteråret kan det være køligt morgen og

aften, og regnbyger kan forekomme. Medbring derfor

en trøje og en let jakke. Når det gælder påklædning om

aftenen på restauranter og lignende, er italienerne ikke

særligt formelle. Husk at medbringe et par gode sko til

spadsereture i naturen og i byerne.

Det kan være en ide at medbringe badetøj. Der er ofte

mulighed for et dyp i både hav og pool. Husk i så fald

et lille håndklæde, da det kan være midt på dagen

mellem hotellerne. 

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.

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.





9 Rejs med hjerte, hjerne og holdning

Højder

Vores besøg ved Etna går op i cirka 2.000 meters højde,

og dette kan bevirke en risiko for højdesyge, kaldet

AMS (Acute Mountain Sickness). 

Vores udflugter er planlagt med nødvendig tid til

akklimatisering. Der kan dog være nogle, der føler de

lette symptomer som hovedpine, appetitmangel og

søvnløshed, men det går ofte meget hurtigt over. Sørg

dog altid for at tale med rejselederen, inden det bliver

alvorligt. Hovedpine er almindeligt, og de lidt hårdere

symptomer inkluderer træthed, svær hovedpine,

svimmelhed og opkastning. Den tynde og tørre

bjergluft kan forårsage dehydrering, så drik derfor

rigeligt med vand.

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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