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Tag med Albatros på eventyr i tre af Sydøstasiens mest

velbevarede hemmeligheder: Den vilde vulkanø

Sumatra, den multikulturelle storby Kuala Lumpur og

den malaysiske ø Pangkor, hvor badeferie og dejligt

strandliv venter. Dette er rejsen for dig, der vil have alle

oplevelserne, men ikke vil følges med stimevis af andre

besøgende – og som kan genkende en god pris, når du

ser den. Vi skal besøge de vilde orangutanger, sejle på

kratersøen Toba en kilometer over havoverfladen og

besøge stammesamfund, hvor kvinderne bestemmer,

og mændene bygger kæmpehuse med tage som

bøffelhorn.

Vi skyder hele herligheden i gang i Malaysias hovedstad,

Kuala Lumpur, der er som en kombination af

kolonitidens England, stormogulernes Indien og

fremtidens Kina. Her møder vi vrimlen af hinduguder i

farvestrålende templer, mærker roen i en moske med

plads til 15.000 mennesker og finder den lokale sjæl på

de myldrende markeder. Efter et par dages storbypuls

flyver vi til Sumatra – øen, hvor antallet af vulkaner

overstiger antallet af turister, hvor junglen og

risterrasserne konkurrerer om at være mest frodig, og

hvor orangutangerne stadig lever vildt – som det ene af

kun to steder på kloden.

Vi skal på en landbåren færd gennem det centrale,

vulkanspækkede Sumatra, og undervejs standser vi i

vaniljeplantager, ved vandfald og på markeder. Vores

første destination på Sumatra bliver den

jungleomkransede Bukit Lawang, hvor vi både skal på

junglevandring og møde vores orangerøde fætter,

orangutangen. Efter en køretur mellem

junglebevoksede vulkansider og forbi traditionsrige

småbyer kommer vi til Tobasøen, hvor naturen og

stammefolkene kæmper om vores opmærksomhed. Vi

bor på en vulkanskabt ø midt i søen og er omgivet af

landsbyer beboet af batak-folket, som nu om dage går

mere op i musik end i kannibalisme. Efter vores

spændende tid på Sumatra skal vi læne os tilbage og

nyde livet på den malaysiske ø Pangkor, hvor hav og

strand byder på afslappende dage.

På Pangkor bor vi på øens vestkyst på et skønt hotel

med strand og hav lige i baghaven. I Kuala Lumpur bor

vi på et nydeligt byhotel midt i Den Gyldne Trekant –

byens shopping-, underholdnings- og

forretningskvarter. På Sumatra betyder det relativt lave

antal turister også indskrænkede valgmuligheder med

hensyn til overnatning. Her har vi derfor prioriteret at

bo i oplevelsernes centrum snarere end i luksuriøse

rammer. Alle steder bor vi naturligvis pænt og rent og

med eget badeværelse.

DAGSPROGRAM

Dag 1. Afrejse fra København

Vi mødes i lufthavnen og flyver af sted mod Malaysia.

Dag 2. Ankomst til Kuala Lumpur, Malaysia.

Rundtur i Chinatown, velkomstmiddag

Vi lander i Kuala Lumpurs internationale lufthavn, som

er et moderne byggeri i glas, marmor, beton og stål,

men arkitektonisk også inspireret af landets traditionelle

byggestil og derfor utrolig smuk. Efter

indrejseformaliteterne kører vi til hotellet, hvor vi har

lidt tid til at slappe af, inden vi skal ud at kigge

nærmere på byen.
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Sidst på eftermiddagen begiver vi os ind i Kuala

Lumpurs myldrende Chinatown. Det er en oplevelse

blot at slentre rundt mellem de mange små butikker og

templer, som byens kinesiske befolkning bruger flittigt.

På vores tur i Chinatown ser vi blandt andet det

pastelfarvede Sri Mahamariamman-tempel. Selv om det

ligger midt i Chinatown, er det et hinduistisk tempel, og

indeni står en stor karet smukt udskåret i sølv. Hvert år i

januar/februar bliver den tunge karet båret til Batu-

grotterne 13 kilometer nord for Kuala Lumpur, hvor

den hinduistiske festival Thaipusam foregår. Vi når også

forbi et af Chinatowns udendørs markeder, hvor vi kan

se, dufte til og selvfølgelig købe alverdens kinesiske

lyksaligheder.

Efter denne lille forsmag på det multikulturelle Kuala

Lumpur spiser vi middag sammen og kan derefter

tilbringe vores første nat i Malaysia. I morgen tager vi

den store byrundtur til hovedstadens bedste

seværdigheder.

Dag 3. Kuala Lumpur. Byrundtur og eftermiddag

på egen hånd

Kuala Lumpur er konge- og parlamentsby for hele

Malaysia, som foruden den malaysiske halvø består af

staterne Sarawak og Sabah på øen Borneo. Store

forekomster af tin blev i midten af 1800-tallet starten

på det velordnede økonomiske samfund, der præger

Malaysia i dag. En gruppe kinesiske tinjægere skabte en

interimistisk base ved mødestedet mellem floderne

Klang og Gombak. De kaldte stedet Kuala Lumpur (der

betyder ’mudret sammenløb’), og det blev starten på

nutidens millionby. Snart strømmede tusinder af

eventyrere hertil på jagt efter det nyttige metal. Nogle

var heldige og skabte formuer til fornyet investering, og

et blomstrende handelsliv udviklede sig. Det var i disse

pionertider, at landets nuværende etniske

sammensætning blev skabt: malaysiere side om side

med kinesere, indere og europæere.

Kuala Lumpur eller KL, som den populært kaldes, er en

pulserende millionby. Både arkitektonisk og

stemningsmæssigt er byen en blanding af det

ultrapæne og rene Singapore og det kaotiske og

farverige Bangkok. Det er på harmonisk vis lykkedes at

forene den moderne byggestil bestående af skyskrabere

i glas og stål med det traditionelle og et twist af britisk

kolonistil, hvilket især ses i Chinatown og Little India.

Kuala Lumpur er en by, der skal ses, føles og opleves.

Og det gør vi i dag.

Vores byrundtur i KL begynder ved Masjid Jamek, en af

byens ældste moskeer, der ikke kan undgå at charmere

med sine kridhvide løgkupler, lyserøde mursten og

indiskinspirerede buegange. Moskeen er bygget af en

engelsk arkitekt, der fik inspiration fra stormogulernes

grandiose bygningsværker i Indien. Masjid Jamek står

smukt mellem de grønne palmer, der hvor floderne

Klang og Gombak løber sammen, og byen blev

grundlagt.

Fra Kuala Lumpurs fødested begiver vi os til fods ud i

den gamle del af byen og kan således mærke byens

puls helt tæt på. Vi går mod nord, og snart får vi

selskab af sarier og Bollywood-musik. Vi er kommet til

Little India. Her går vi en tur, før vi fortsætter til

Merdeka Square, som er hjertet i kolonitidens Kuala

Lumpur og omgivet af smukke kolonitidsbygninger. Her

blev landet erklæret uafhængigt i 1957, og briternes

cricketbane, der fyldte pladsen, blev skiftet ud med en
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græsplæne og et kæmpemæssigt malaysisk flag. Den

ene side af pladsen domineres af Sultan Abbul Samad-

bygningen, der blev opført som sekretariat for

kolonitidens administration. Bygningen er tegnet af

samme britiske arkitekt, som stod for Masjid Jamek, og

igen ser vi tydeligt hans store begejstring for alt indisk.

Med bus kører vi nu til KL’s mest populære park, Lake

Gardens. Her, en kort køretur fra centrums travlhed,

byggede den britiske elite i sin tid deres elegante

boliger og anlagde denne smukke have rundt om.

Parken er navngivet ganske korrekt, for den er spækket

med åkandefyldte søer, små vandløb og rislende

springvand. Vi slentrer en tur i alt det grønne og kigger

også ind i parkens store orkidehave med tusindvis af

blomstrende orkideer.

På vej tilbage til byen ser vi Den Nationale Moske

(Masjid Negara) med den 73 meter høje minaret og

turkisblå kuppel, hvis bedehal har plads til 15.000

mennesker, og den meget specielle gamle

hovedbanegård. Den er bygget i indisk-islamisk stil, men

efter engelske byggevedtægter, som blandt andet

foreskrev, at taget skulle bygges så solidt, at det kunne

bære vægten af flere tons sne. Vi spiser frokost på en af

Kuala Lumpurs restauranter, og herefter er resten af

dagen på egen hånd.

Dag 4. Fly Kuala Lumpur – Medan, Sumatra,

Indonesien. Med bus til Bukit Lawang

Efter morgenmad tager vi til lufthavnen for at flyve hen

over Malaccastrædet til Medan, som er Indonesiens

tredjestørste by (efter Jakarta og Surabaya på Java). Vi

besøger det grønne, hvide og gule Maimoon-palads.

Paladset blev bygget af sultanen af Deli i 1888 og er

desværre blevet noget forfaldent siden da. Mere stads

er der over den nærliggende Mesjid Raya – eller Den

Store Moske. Denne usædvanlige, hvide bygning med

de kulsorte kupler er bygget i marokkansk stil af

italiensk marmor og pyntet med kinesisk glas.

Herfra går turen nordpå mod Bukit Lawang, og vi får

allerede nu en forsmag på den grønne, frodige natur,

der skal følge os på hele rejsen rundt på Sumatra. Vi

kører forbi plantager, hvor der dyrkes træer til

fremstilling af gummi og palmeolie, som er blandt

Indonesiens største eksportvarer. Fremme ved Bukit

Lawang tjekker vi ind på vores hotel og kan bruge

resten af dagen på at slappe af i de smukke

jungleomgivelser og glæde os til i morgen, hvor vi skal

møde de sjældne Sumatra-orangutanger.

Dag 5. Bukit Lawang. Orangutanger og

junglevandring

Efter morgenmaden går vi ned til floden, som vi sejler

over. Det sidste stykke vej går gennem den tætte

jungle, og vi bruger det bedst egnede transportmiddel:

vores ben. Efter en kort, men relativ hård vandretur

mellem planter, som vi nok ikke kender hjemmefra,

kommer vi til stedet, hvor orangutangerne bliver fodret.

De fleste af områdets orangutanger lever 100 procent

vildt, men nogle er ikke blevet helt vant til det vilde liv

efter at have været tilfangetaget eller fået deres

tilholdssted ødelagt af landbrug eller byggeprojekter. To

gange om dagen lægger centret foder ud på en

platform til orangutangerne, og det er her, vi har rigtig

gode chancer for at få de fascinerende skabninger at

se, men der er selvfølgelig ingen garantier, da det er

vilde dyr, vi har med at gøre.
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Orangutangen er verdens største trælevende pattedyr,

og de befolkede engang trætoppene i hele Sydøstasien.

Nu findes de kun på Borneo og Sumatra, og her er de i

stor fare for at uddø. Orangutangerne på de to øer

tilhører hver sin underart, og Sumatra-orangutangen er

lidt mindre og lidt lysere i pelsen end sin fætter på

Borneo. Orangutanger er intelligente dyr og lærer

nyttige færdigheder af hinanden, som for eksempel

evnen til at vurdere en grens styrke og brugen af

redskaber til at finde mad. De lever især af frugter,

nødder og bark, men kan også finde på at spise

insekter. For ikke at gøre orangutangerne for

afhængige af fodringen serverer Bukit Lawang-centret

en lidt kedelig menu, så aberne hellere selv vil finde

deres mad i junglen, når de er i stand til det.

Efter at have mødt de orangerøde aber med de

udtryksfulde ansigter går vi endnu dybere ind i junglen

og kan kigge nærmere på de dyr og planter, der

befolker den tropiske skov.

Eftermiddagen tilbringes på egen hånd. Der kan

arrangeres en ekstra vandretur i junglen (ikke

inkluderet), du kan slappe af på resortet, eller du kan gå

en tur til nogle af de nærliggende landsbyer for at kigge

lidt på dagliglivet.

Dag 6. Bukit Lawang – Berastagi. Frugtmarked 

I dag går turen ind på det centrale Sumatra til byen

Berastagi, der er noget så særpræget som en travl og

relativt stor by her midt i Sumatras højland.

I det centrale Sumatras højland bor tre millioner

medlemmer af batak-folket, som chokerede

europæerne med deres kannibalisme, da

opdagelsesrejsende og missionærer begyndte at

udforske de indonesiske øer. Batak’erne er inddelt i

flere undergrupper, og i bjergene omkring Berastagi

lever batak karo-folket.

Når vi kommer til Berastagi, går vi en tur på byens

frugtmarked, der bugner af farver og dufte. Herefter

kører vi til vores hotel og har resten af dagen på egen

hånd.

Dag 7. Berastagi – Tobasøen. Landsbybesøg,

Sipisopiso-vandfaldet

Vi fortsætter vores tur sydpå, og dagens mål er

kratersøen Toba. Denne 1.700 kvadratkilometer store

sø er Sydøstasiens største, og med sine 450 meters

dybde også en af verdens dybeste søer. Både søen og

den store, bønneformede ø, Samosir, midt i søen blev

skabt ved en vulkansk eksplosion for mange tusind år

siden. Og som om al naturskønheden ikke var grund

nok til at gøre Tobasøen til et af Sumatras ultimative

højdepunkter, er området omkring den befolket af det

afslappede og imødekommende batak-folk, her kaldet

batak toba. Og bare rolig; det er længe siden, de

fralagde sig vanen med at se på deres medmennesker

som et muligt mellemmåltid.

På vejen mod Tobasøen har vi et par stop, blandt andet

i batak-landsbyen Dokan, hvor de traditionelle huse står

i god stand og stadig er i brug. Næste stop bliver ved

Sipisopiso-vandfaldet, hvor vandet kaster sig fra en

underjordisk grotte i en klippeside 120 meter lodret ned

og bevæger sig videre ned mod Tobasøen. Mere batak-

kultur venter der os i Pematang Purba, hvor vi ser et

historisk langhus, der har tilhørt en tidligere batak-

konge.
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Fremme i byen Parapat skifter vi bussen ud med en

færge og sejler over til øen-i-søen, Samosir. Her tjekker

vi ind på vores hotel og vil formentlig bruge resten af

dagen på at kigge på søen og bjergene, der omgiver

den.

Dag 8. Landsbyer og stammefolk ved Tobasøen

Vi skifter bussen ud med båd og bruger dagen i dag på

en rundtur med på Tobasøen. Vi skal besøge nogle af

de mange batak-landsbyer, der pryder Samosirs kyst og

skal nok blive klogere på batak toba’ernes samfund

undervejs. Batak-folket er organiseret i patrilineære

klaner, hvor mændene fra en klan finder sin hustru

blandt de andre klaner, hvorefter hun bliver medlem af

mandens klan. Batak toba-folket er kristne, men

ligesom for de andre batak-grupper spiller den

oprindelige religion stadig en rolle. Ifølge den er alle

mennesker udstyret med en ’tondi’, en form for sjæl,

der lever sideløbende med kroppen og afgør dennes

velbefindende. En af metoderne til at holde sin tondi i

godt humør var at udføre den rituelle kannibalisme,

som batak’erne blev så berygtede for. Denne skik er

dog ikke blevet praktiseret siden begyndelsen af 1800-

tallet. Til gengæld har traditionerne for at bygge rigt

udsmykkede træhuse, synge følelsesladede sange og

udhugge enorme sten overlevet, og nogle af disse

traditioner skal vi kigge nærmere på i dag.

Vi begynder i landsbyen Ambarita, hvor vi ser noget af

det, som batak toba’erne er berømte for: rækker af

traditionelle træhuse hævet op på pæle og udstyret

med buede tage, der rejser sig i lange spidser. Foran

nogle af husene står et helt stuemøblement komplet

med borde, lænestole og bænke udhugget i store

stenblokke. Møblerne blev udhugget for 300 år siden

og var en slags kombineret parlament, retssal og skafot.

Landsbyens fælles anliggender blev diskuteret her, og

forbrydere blev afhørt og måske endda halshugget på

de lidet komfortable stole. Næste stop på dagens

rundtur i batak-kulturen bliver i Simanindo, hvor vi skal

overvære en opførelse af traditionelle danse og se det

lille museum indrettet i en tidligere batak-konges hjem.

I byen Tomok ser vi kong Sidabutars grav. Det var ham,

der gjorde batak toba-folket kristne, og hans grav er

udsmykket med udskæringer af kongen selv og hans

bodyguard.

Vi er tilbage på resortet først på eftermiddagen.

Dag 9. Tobasøen – Medan

Det er blevet tid til at forlade Samosir og Tobasøen, og

vi tager færgen tilbage til Parapat, hvorfra vi sætter

kursen mod Medan. Undervejs spiser vi frokost på en

lokal restaurant, og er fremme ved Medan engang om

eftermiddagen, hvor vi kører hen til vores hotel og

tjekker ind. Herefter kan du tage ud og opleve Medan

på egen hånd.

Dag 10. Fly Medan – Kuala Lumpur, Malaysia. Bus

til Pangkor

Efter morgenmaden tager vi ud i lufthavnen, hvorfra vi

om formiddagen flyver til Kuala Lumpur. Her venter

bussen på os, der vil føre os til byen Lumut, hvortil vi

ankommer hen på eftermiddagen. Lumut startede som

et lille fiskerleje, men har i dag udviklet sig til en lille

travl by, der tiltrækker mange rejsende. Fra Lumuts

færgehavn sejler vi med færgen ud til Pangkor.

Færgeturen tager cirka en halv time, og efter at have
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tjekket ind på hotellet har du resten af aftenens timer

tilbage på egen hånd.

Dag 11-13. Afslapning og oplevelser på Pangkor

De næste par dage står i afslapningens og badeferiens

tegn, når vi bruger de sidste dage af vores dejlige rejse

på den idylliske ø Pangkor, der ikke er større end 8 km².

Pangkor er del af en øgruppe, der ligger lige ud for

Malaysias vestkyst og var engang beboet af fiskere,

handelsmænd og pirater – i dag lever her stadigvæk

fiskere, men pirater findes her heldigvis ikke længere.

Øens primære indtægtskilde er fiskeri, og på østsiden af

øen er de fleste fiskere og bådebyggere bosat i små

fiskerlandsbyer. På vestsiden af øen findes de fleste

strande, og det er derfor her de fleste turister og

hoteller befinder sig. Langs vestkysten findes der

badestrand efter badestrand, der lokker med alle

badeferiens nøglekendetegn: gyldent sand, turkisblåt

vand, idylliske laguner og beroligende sus i

palmetræerne.

Du har rig mulighed for at snorkle, slappe af, solbade

og nyde strandlivet. Du kan også gå på opdagelse i

øens lille jungle, hvor du kan være heldig at støde på

sommerfugle, sjældne orkidéer, trætopsvingende aber,

næsehornsfugle og andre farvestrålende fugle. Du kan

også aflægge visit i det kinesiske tempel Fu Lin Kon, der

kuriøst nok har en miniatureudgave af Den Kinesiske

Mur, besøge en af de små fiskerlandsbyer eller lægge

vejen forbi resterne af det hollandske fort Kota Belanda

fra 1670.

Dag 14. Afrejse fra Pangkor

Du har formiddagen fri til egne eventyr inden vi

sammen tager med færgen tilbage til Lumut. Herfra

fortsætter vi mod lufthavnen i Kuala Lumpur, hvor vores

fly hjem til Danmark venter.

Dag 15. Ankomst til København

Vi lander i Danmark, og et par skønne ugers oplevelser i

Sydøstasien er slut. 

PRISINFORMATION

Afrejse d. 15/10/2013

Kr. 15.990,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 2.990,-

Prisen inkluderer

• Dansk rejseleder

• Fly København – Kuala Lumpur t/r med Emirates via

Dubai

• Fly Kuala Lumpur – Medan t/r

• Udflugter og transport jf. dagsprogram

• Indkvartering i delt dobbeltværelse

• Morgenmad dagligt, frokost dag 3, 4, 7 og 9, middag

dag 2

• Skatter og afgifter

Prisen inkluderer ikke

• Sygdomsafbestillingsforsikring 6 %

• Gouda Årsrejseforsikring eller Seniorrejseforsikring 

• Eventuelle ekstra arrangementer

• Tillæg for enkeltværelse

• Visum til Indonesien, som udstedes i lufthavnen og

betales kontant ved ankomst til Indonesien (p.t. USD

25).

• Afrejseskat fra Indonesien, pt. 75.000 IDR (ca. 40,- kr.

)

• Kamera- og videokamera-gebyr ved Bukit Lawang
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Orangutang-center, henholdsvis 50.000 IDR/150.000

IDR (ca. 30 kr./90 kr.) pr. kamera/videokamera

• Drikkepenge til lokalguider og chauffører ca. 400 kr.

pr. person 

• Personlige fornødenheder

• Ekspeditionsgebyr pr. faktura kr. 130,-

• Alt ikke nævnt under “Prisen inkluderer“

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsen er underlagt Albatros Travels almindelige

bestemmelser, som deltagerne forudsættes at være

bekendt med.

Overnatning på Sumatra

Da der ikke er så mange overnatningsmuligheder på

Sumatra, må vi nøjes med en lidt lavere standard på

den del af rejsen, der foregår her. Vi har prioriteret at

bo centralt i forhold til vores oplevelser i stedet for at bo

luksuriøst. Men også på Sumatra bor vi naturligvis pænt

og rent og med eget badeværelse.

Krav til rejsedeltagerne

På denne rejse er der en del vandring, og det er en

forudsætning, at rejsedeltagerne er i almindelig god

fysisk form og kan bevæge sig ved egen hjælp. Alle i

normal fysisk form kan deltage, men man skal være

forberedt på, at de forskellige naturstier er anlagt oven

på rødder og af og til i kuperet terræn. Turen er derfor

ikke egnet for folk, som er dårligt gående eller

anvender rolator eller kørestol.

Beklædning

Det er en god idé at medbringe en varm trøje eller

jakke, når vi befinder os på Berastagi på Sumatra.

Bjerget er højt beliggende, og det kan derfor blive koldt

om aftenen.

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. Det er ikke

nødvendigt at medbringe håndklæde.



9 Rejs med hjerte, hjerne og holdning

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.

Forlængelse/ændringer

Rejsen sælges som en hel “pakke“, og derfor er det

desværre ikke muligt at forlænge. 

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

-

-

Drikkepenge

Pas

-

Forplejning/specialkost om bord

-

-

spe-
cialkost

bestilles senest 45 dage inden afrejse. 

Bonuspoint

Forbehold/ændringer

-

-

-

-

-

GENERELLE FORHOLD VEDRØRENDE ALBATROS TRAVELS REJSER



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 rejse-
forsikring 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 rejseforsik-
ringen 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 forsikringsselskab. Det er den 
rejsendes eget ansvar, at den tegnede forsikring inde-
holder den fornødne dækning.

Er du fyldt 70 år?
For rejsende over 70 år kan vi tilbyde en Gouda 
Seniorrejseforsikring inklusive dækning af personlige 
ejendele og feriekompensation. Denne forsikring dæk-
ker kun på den pågældende rejse og er altså ikke en 
årsrejseforsikring. Rejser du uden for Europa, skal du 
indhente et forhåndstilsagn 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 
sygesikringsbevis (sundhedskortet) ændret, således at 
visse lande, der tidligere var omfattet af den offent-
lige sygesikring, 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 læge-
behandling/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 lægebehand-
ling/hospitalsindlæggelse, sygehjemtransport, bagage 
(tab og forsinkelse), forsinket fremmøde, hjemkaldelse, 
tilkaldelse og sygeledsagelse samt tab af rejse- 
dokumenter.

FORSIKRING I FORBINDELSE MED ALBATROS TRAVELS REJSER

http://www.sundhed.dk
http://www.sundhed.dk


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 

-
bestemmelser m.v. vil imidlertid sjældent forekom-
me i brochurerne, da disse ændres relativt hyppigt. 

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 

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 

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 

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 

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 

-
kumenter er i orden. 

6. REJSEPLAN

al den service, De har bestilt på destinationen, 
medmindre denne fremgår af bureauets brochurer. 
Rejseplanen omfatter således: hotel, pension, trans -

-
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 

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 

kroner på mange oversøiske rejser. I forbindelse 
med grupperejser opgivet i danske kroner vil pris-

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 

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 -

udefrakommende omstændigheder, som bureauet 

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 

bureauet umiddelbart ansvarlig som repræsentant 

bureauet. Bureauets ansvar rækker dog ikke ud over 
de internationale bestemmelser og konventioners 

-
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. 

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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