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1 uge til Tyrol i sommerferien 2011 

.Afgang søndag den 7. AUGUST 2011 - Hjemkomst søndag den 14. AUGUST. 
Overnatning på ud- og hjemrejsen, dejligt hotel med swimmingpool, halvpension på hele turen og skønne udflugter 

 
Nu er vi kommet til juni måned, så tiden nærmer sig hvor vi skal starte på vor TYROLERTUR! 

 

Lidt information 
 

Forsikring 
 

Du har måske selv en forsikring der dækker alt. Prøv en aften at læse din police igennem og se hvordan du er 
dækket ind. Måske har du en rejseforsikring »indbygget«, her skal du se efter om det er en rejseforsikring eller 
en rejsegodsforsikring, hvilket ikke er det samme. Se også efter om der er en afbestillingsforsikring i din police.  
 

Har du ingen rejseforsikring eller afbestillingsforsikring kan du evt. tegne en hos Skave Turistfart. 

Forsikringen skal bestilles samtidig med rejsen og kan ikke tegnes på et senere tidspunkt. 

Hellere have en forsikring man ikke får brug, end få brug for en forsikring man ikke har. 

Husk også at det gule sygesikringsbevis dækker lægehjælp m.m. men IKKE hjemtransport! 
 

Det er ærgerligt at melde fra på grund af sygdom. Men det er mere ærgerligt, hvis man ikke har tegnet en 
afbestillingsforsikring. Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring, evt. hos det forsikringsselskab du i 
øvrigt benytter. (Forsikring gennem Skave turistfart tegnes i Europæiske rejseforsikring) 
Skave Turistfart sørger for, at du får dit indbetalte beløb tilbage, hvis du ikke kan komme med på rejsen som 
følge af f.eks. 

 at der opstår sygdom hos dig selv eller din familie inden afrejse 

 at der umiddelbart inden afrejsen er sket væsentligt skade på grund af brand eller indbrud i din private bolig. 

         

Afbestillingsforsikringen koster 5 % af rejsen pris = 175,- kr. Rejseforsikring koster 120 kr. 
 

Værelser 

 
Vi skal allerede nu have reserveret værelserne på hotellet. Derfor skal vi vide hvor mange der skal have 
enkeltværelser og hvem der har fundet sammen om et værelse og dermed sparer de 400 kr. et enkelt-værelse 
koster ekstra. 
 

Betaling 
 

Prisen for turen er 3.500 kr. pr. prs. + evt. tillæg for forsikring/enkeltværelse. 
 

Rejsen skal jo betales forud og beløbet bedes indbetalt til Onsdagsklubbens bank senest den 15. juni 
 

Klubbens konto nr.: 9585-8893104640 
 

Husk ved indbetaling at opgive navn (ikke kun dit kontonummer). 
 
 

 Du kan se mere om hotellet på: www.kolsass.at/ 
 

PS: Vi har endnu enkelte ledige pladser til turen, så kender du en eller flere der kunne tænke sig at 
tage med, så giv besked, gerne snarest. 
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