Påskeøen

Santiago de Chile og Iguassu faldene
Vi flyver til Santiago de Chile og herfra videre til den fjerne og paradisiske Påskeø, hvor
fortidens moai stenstøtter og et sommerligt tropeklima venter os.
Efter fire dage på Påskeøen går rejsen retur til Santiago og herfra til verdens største vandfald
ved Iguassu i Brasilien. Her har vi to dage, så vi kan opleve det hele.
Rejseleder: Forfatter og journalist Klaus Aarsleff.

2019: 11. - 23. januar
Kr. 31.350

Aarsleff Adventure
www.livsrejsen.dk

Santiago de Chile

Rejsen dag for dag
Dag 1: Fly fra København til Madrid. Flyskift
og videre til Santiago de Chile, hvor vi lander
dag 2.
Dag 2: Ankomst Santiago de Chile kl. 09.40.
Transfer til Hotel Galerias i city. Resten af
dagen fri.
Dag 3: Kort bytur i Santiago hvorefter vi kører
ud på en af de kendte vinfarme - enten ”Undurraga” eller ”Concha y Toro.” Her er der selvfølgelig vinsmagning...
Dag 4: Vi flyver fra Santiago kl. 09.30 og lander
12.55 på Påskeøen. Turen tager 5 timer (der er
en tidsforskel på to timer). På Påskeøen bor vi
på Hotel Manutara.
Dag 4, 5, 6, 7 og 8: I de
kommende dage skal vi
udforske Påskeøen, der
rummer en rigdom af
fortidsminder fra en af
menneskehedens mest
ejendommelige kulturer.
Øen er blot på størrelse
med Samsø, så fire dage
burde være rigelig tid til
at nå hele vejen rundt.
Men dels er der meget at
se, og dels er vejene ikke
just motorveje, så det
varer under alle omstændigheder nogle dage at få
det hele med.
Påskeøen er et af
verdens mest ensomme

samfund med 4.000 km. til den nærmeste større
by - Santiago. På hele øen bor der nu ca. 5.700
mennesker, heraf de fleste i den lille by Hanga
Roa.
Øen blev opdaget Påskedag 1722 af hollænderen Roggeveen. Dengang var der mange
indbyggere, men i de følgende århundreder
blev befolkningen på det nærmeste udryddet.
Slavejagere hentede en væsentlig del og endnu
flere døde af sygdomme, som den hvide mand
bragte med sig. Omkring år 1900 var der mellem 100 og 200 indbyggere på øen.
I en lang periode var en stor del af øen
udlagt til fårehold, som ejedes af farmere fra
fastlandet. Den lokale befolkning sneg sig
imidlertid ud om natten og røvede fårene, så

Ufærdigt kæmpehoved i Rano Raraku stenbruddet.

Rano Kau kratersøen.

enkelt græssende får. Bevogtningen om byen
blev forstærket og først i 1950’erne fik øens
indbyggere fuld råderet over deres ø.
Påskeøens isolation blev først for alvor
brudt, da Thor Heyerdahl i 1955 ankrede op i
Anakenabugten med en gammel grønlandstrawler fyldt med forskere og udstyr til et års ophold
på øen. Ganske vist har mange andre arkæologer og historikere i tidens løb besøgt den fjerne
ø, men ingen har haft samme medietække som
Thor Heyerdahl. Og pludselig lærte en masse
mennesker Påskeøens gåde at kende.
Senere kom de første flyvemaskiner til
øen, og i dag er der flere ugentlige forbindelser
fra Santiago de Chile til Påskeøen og videre til
Tahiti. Lufthavnen er endda forbavsende god.
Amerikanerne har nemlig forbedret og forlænget
asfaltbanen, så den i givet fald kan bruges som
nødlandingsbane for rumfærger.
Men tilbage til Påskeøens fortid - til det,
der er vort egentlige ærinde, og som vi skal lære
meget mere om i de kommende dage:
For omkring 1500 år siden begyndte folk
på Påskeøen at rejse vældige stenhoveder rundt
omkring på øen. Stenhovederne blev sat som
støtter, hoved ved hoved, på toppen af store platforme. Foran platformene var der dansepladser,
hvor folkene dansede til ære for de mut udseende stenansigter og gennemførte andre hellige
ritualer. Noget tyder på, at de store stenhoveder

ikke var gudestøtter, men derimod portrætter
af afdøde herskere. Tilbedelsen af statuerne var
altså nok snarere udtryk for forfædrekult end for
gudedyrkelse.
De store stenhoveder blev hugget ud
af den hårde, vulkanske klippe i Rano Raraku
vulkankrateret, og herfra blev de så på ukendt
måde fragtet ud til platformene, som næsten
alle sammen blev bygget langs kysten. I Rano
Raraku bjerget ligger der stadig flere hundrede
ufuldstændige stenhoveder, som er i forskellige
stadier af færdiggørelse. Det største måler 22
meter i højden og ville i frilagt stand veje over
300 tons. Ingen aner, hvordan Påskeøens tidlige
indbyggere ville have fragtet denne enorme
statue.

I et andet krater hentede indbyggerne
en rød stenart, som blev brugt til at lave nogle
store, tonstunge røde parykker, der balancerede
på toppen af de høje stenhoveder. Ingen aner,
hvorfor parykstenene skulle være røde, men
Thor Heyerdahl var overbevist om, at de oprindelige indbyggere var rødhårede, og han mødte
da også nogle enkelte rødtoppede mennesker
under sit ophold på øen.
Hvor kom disse rødhårede mennesker
fra? Thor Heyerdahl mente, at de kom fra Sydamerika, fra gamle og gådefulde fortidskulturer
ved Titicacasøen, men det er dog en teori, som
de færreste arkæologer i dag er tilhængere af.
For 300 år siden skete der noget dramatisk på øen. Der udbrød en borgerkrig mellem
to befolkningsgrupper - herskerklanen, der hed
“langørerne” og undersåtterne, der var kendt
som “kortørerne”. Borgerkrigen førte til langørernes næsten totale udryddelse og da langørerne var slået, gik kortørerne i gang med at vælte
og ødelægge de mange stenstøtter langs øens
kyster.
I de senere år er en del af de væltede
statuer blevet genrejst, så man kan få en idé om
den rigdom af helligsteder, der engang prægede
den lille ø.
Under vore ture på øen skal vi se Rano
Raraku-krateret med de ufuldstændige stenhoveder. Vi ser helleristningsflader og adskillige af
de gamle ahu-platforme med rejste og væltede

stenstøtter. Vi skal også besøge krateret med de
røde paryksten og Fuglemændenes klippe, hvor
en spændende fuglekult blev dyrket. Øens folk
troede nemlig, at trækfugle var budbringere fra
guderne. De var overbeviste om, at deres lille
ø i det vældige hav var det eneste stykke land i
universet, så trækfugle kunne jo dårligt komme
andre steder fra end just fra guderne.
Vi besøger det vældige Rano Kau krater,
hvis bund er dækket af høje totora-siv, som Thor
Heyerdahl mente var importeret fra Titicacasøen for længe, længe siden. Og vi ser den fantastiske Ahu Vinapu platform, hvor stenene er
bearbejdet med samme fantastiske teknik, som
man ser det i de gamle mure i Andesbjergenes
højland.
Og vi tager på strandtur til Anakenastranden, hvor kokospalmerne står, og hvor Thor
Heyerdahl ankrede op i 1955. Et gammelt sagn
fortæller, at Påskeøens allerførste indbyggere
gik i land her engang for længe, længe siden.
Deres anfører var høvdingen Hotu Matua, og de
kom i langbåde fra et mytisk land på den anden
side af horisonten.
De fleste arkæologer mener, at det gamle
sagn taler sandt, og at Påskeøens første indbyggere kom fra andre øer i Polynesien. De mener
altså ikke, at øen blev befolket af en ukendt kultur fra Andesbjergene. Der er dog stadig mange
uløste gåder i Påskeøens fortid - bl. a. øens helt
specielle skriftsprog, som findes gengivet på de

Rongo Rongo tavle

såkaldte Rongo Rongo tavler. Det er endnu ikke
lykkedes at tyde disse skrifttavler.
Dag 8: Fly retur fra Påskeøen kl. 14.55 til Santiago de Chile. Vi lander kl. 21.25. Transfer til
Hotel Galerias i Santiago.
Dag 9: Fly fra Santiago til Sao Paulo, og herfra
videre til Iguassu. Transfer til Hotel Golden
Park.
Dag 10: I dag skal vi besøge den brasilianske
side af de vældige fald.
Vandfaldene på Iguazúfloden er et af de
flotteste og mest overvældende vidundere, som
naturen har beriget Sydamerika med. Iguassu
kan opleves fra både Argentina og Brasilien.
Iguazú betyder Store Vande på det lokale
indianersprog guaraní, og navnet udtrykker
klart og præcist, hvorfor vandfaldene – fuldt
fortjent – er Sydamerikas mest kendte naturlige
vidunder. Vandfaldene ligger på Iguazúfloden,
der danner grænse mellem Argentina og Brasilien. På den argentinske side kommer man tæt
på vandfaldene, og fra den brasilianske side har

man det store overblik.
Las Cataratas, “vandfaldene” er et andet
navn, som de lokale ofte bruger. Flertalsformen
udtrykker, at der ikke er tale om et, men mange
vandfald. Over en hesteskoformet strækning på
2.500 meter falder i gennemsnit 1.500 kubikmeter vand i sekundet ud over en 80 meter høj klippekant af basalt. Alt efter vandstanden i floden
varierer antallet af enkeltfald fra 160 til 260
store og små fald. De største har egne navne, og
ville, hvis de havde ligget alene, i sig selv have
været en attraktion. Det største vandfald er La
Garganta del Diablo, Djævelens svælg, i bunden
af hesteskoen.
Dag 11: Vi tager til Argentina-siden og
Sendero Verde, Den grønne sti, der fører de 600
meter gennem skoven til pladsen, hvorfra den
øvre og den nedre sti til vandfaldene udgår.
Circuito Superior, Den øvre sti, er 650
meter lang og løber frem og tilbage langs vand
faldenes øvre kant og tager godt en time at gennemføre. Fra stien får man et rigtigt fint panoramisk udsyn over vandfaldene. Undervejs er der
seks udsigtspunkter med bænke.
Circuito Inferior, Den nedre sti, bringer
den besøgende helt tæt på vandfaldene. Stien går
helt ned til bunden af faldene, hvorfra man kan
sejle over til øen San Martín, hvor der er stier
til faldene længere fremme. Stranden er også
udgangspunktet for sejlturen op mod Djævelens
Svælg og ind i vandfaldet San Martín.
Dag 12: Fly til Sao Paulo og videre til Danmark
Dag 13: Ankomst København kl. 18.15.

NATIONALPARKEN
IGUAZÚ
Parque Nacional Iguazú blev etableret i 1934
og dækker et areal på 67.620 hektar. I 1984 erklærede UNESCO parken for en del af
Verdens Naturarv på grund af de enestående
vandfald og artsrigdommen i junglen omkring
vandfaldene.
Iguazúfloden, der danner grænse mellem
Brasilien og Argentina er på det meste af sit løb
mellem 500 og 1.000 meter bred, men i parken
ovenfor vandfaldet når floden en bredde på ca.
1.500 meter. Omkring vandfaldene bugter floden
sig i et stort U-sving. Det er i den sidste del af
kurven, hvor klipper og småøer splitter floden
op i mange enkeltstrømme, at vandet brager ned
i en 70 til 80 meter dyb sprække, der starter midt
i flodlejet.
Luftfugtigheden er høj med mulighed for

nedbør året rundt, men mindst i de argentinske
vintermåneder juni, juli og august, hvor gennemsnitstemperaturen også er lavest; 15 grader
mod over 30 i januar og februar.
Omkring nationalparken blev den oprindelige jungle ryddet op gennem 1900-tallet for
at give plads til landbrug, men indenfor parkens
grænser nyder over 450 fuglearter, 80 pattedyr
og over 2.000 plante- og træarter beskyttelse.
Farverige sommerfugle svæver overalt. Tukaner
med store gule næb og papegøjer er nogle af de
mest spektakulære fugle og findes i fem arter i
parken. Nærgående næsebjørne er der masser
af i både skoven og opholdsarealerne. Lad
være med at fodre dem. Som et af de få steder
i Argentina huser parken den sky og desværre
sjældne jaguar.

Priser og praktisk
Rejsens pris: Kr. 31.350 pr. person i dobbeltværelse. Dette beløb inkluderer al fly- og landtransport med skatter og afgifter, alle udflugter og entréer i henhold til program, ophold på førsteklasses
hoteller med morgenmad.
Tillæg for eneværelse: Kr. 4.075.
Påklædning: Afslappet ferietøj. Ved Iguazúvandfaldene kan temperaturen krybe over 30 grader
fugtig varme. På Påskeøen vil der være omkring 25
grader og som regel en behagelig brise.
Elektricitet: I Chile og på Påskeøen benyttes også
tynde to-polede stik, der minder om vores. Men ofte
er benene lidt tyndere. På hotellerne er der dog som
regel mulighed for at benytte både europæiske og
amerikanske stik.

Valuta: Det er en god idé at have et beløb med i
dollar eller euro. Tag med, hvad der svarer til 4.000
danske kr. I byerne er der hæveautomater, så der er
altid en chance for at fylde op.
Visum: Visum er ikke nødvendigt. Passet skal være
gyldigt 6 måneder efter hjemkomst.
Øvrige ting: Husk hukommelseskort til kameraet.
Husk nødvendig, personlig medicin.
Informationsmøde: Der arrangeres informationsmøde om denne rejse torsdag d. 8. november 2018
kl. 19:30 i Eventyrernes Klub, Nyhavn 53 B,
København. Alle interesserede er velkomne, men
reservér venligst plads på tlf. 3070 9075.

Almindelige rejsebetingelser
Arrangør/Formidler:

Aarsleff Adventure er udvikler af og
udbyder af rejsen.

Depositum/Afbestillingsforsikring:
Depositum udgør 20% af rejsens
pris, dog mindst kr. 1.500 pr. person.
En sygdoms/afbestillingsforsikring
indbetales sammen med depositum
og refunderes ikke ved senere afbestilling. Denne forsikring koster 6%
af rejsens pris. Se i øvrigt bestillingskuponen for den enkelte rejse.
Restbeløb:

Slutbetaling skal sammen med beløb
for evt. rejseforsikring være indbetalt
senest seks uger før afrejsedagen,
hvis ikke andet er anført. Billetter
og øvrige rejsedokumenter vil blive
fremsendt, således at I har dem i
hænde senest syv dage før afrejse.
Betaling:

Betaling kan ske via bankoverførsel
til vores konto i Den Danske Bank:
registreringsnr. 4398 kontonr.
3516 106 573 – husk at påføre
fakturanummer på betalingen.
Betaling opkræves efter tilmelding.
Prisændringer efter aftalens
indgåelse:
Aarsleff Adventure forbeholder sig
ret til at forhøje den aftalte pris som
følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer
for visse tjenesteydelser, lufthavns-,
havne-, landings-, eller startafgifter,
valutakurser, som er anvendt ved
beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre
for-hold, som Aarsleff Adventure
ikke kan eller har kunnet tage højde
for. Aftalte pakkerejsepriser vil ikke
blive ændret mindre end 20 dage før
det aftalte tidspunkt for pakkerejsens
påbegyndelse.
Afbestilling af rejser:

Medmindre andet er anført, gælder
følgende afbestillingsbetingelser:
Ved afbestilling af købt arrangement
mere end 90 dage før rejsens påbegyndelse returneres det indbetalte
depositum minus et gebyr på kr.
2.500 pr. rejsende.Ved afbestilling
mindre end 90 dage men tidligere
end 42 dage før afrejse, vil depositum
ikke blive refunderet. Ved afbestilling
mindre end 42 dage før afrejse
har den rejsende ikke krav på
refundering. Er hotelreservationer,
flybilletter eller andet arrangement
bekræftet med andre, muligvis
skærpede, afbestillingsbetingelser,
vil disse være gældende og blive
oplyst ved reservation/bekræftelse
af arrangement. Arrangementer kan
afbestilles fra 14 dage før afrejse og
indtil afrejse, hvis der på rejsemålet
udbryder krig, naturkatastrofe,
smitsomme sygdomme eller
andet som medfører, at Udenrigsministeriet fraråder ophold i det
pågældende område/land.
Afbestilling ved sygdom m.m.:

Vi anbefaler, at I tegner en sygdoms/
afbestillingsforsikring, der dækker
afbestilling i tilfælde af akut sygdom, ulykkestilfælde, privat brand
eller indbrud samt dødsfald, der
måtte indtræffe inden afrejsen hos
jer selv, jeres ægtefælde, samlever,
børn, forældre, svigerforældre,
svigerbørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller max. tre
rejseledsagere. Vi tegner forsikringen gennem Gouda Forsikring og
afbestillingsforsikringen skal tegnes

sammen med bestilling af rejsen.
Afbestilling skal ske straks efter, at
umuliggørelsen af rejsens gennemførelse konstateres. Beskyttelsen
forudsætter, at der senest en uge
efter afbestillingen indsendes lægeerklæring til Aarsleff Adventure eller
forsikringsselskabet.
Aflysning:

Såfremt der ikke er tilstrækkelig
tilslutning til en programsat grupperejse, vil den kunne blive aflyst op til
fire uger før afrejse. Det nødvendige
antal deltagere fremgår af brochuren
for rejsen. I ovennævnte tilfælde
har kunden intet krav på erstatning
udover refundering af rejsens pris.
Rejse– og ulykkesforsikring:

Den offentlige danske sygesikring
dækker kun i begrænset omfang
og udelukkende i udvalgte lande i
Europa. Den rejsende er derfor ofte
selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport mv.,
medmindre arrangøren eller underleverandøren kan gøres ansvarlig.
Der gøres ligeledes opmærksom på,
at luftfartsselskabernes dækning for
bortkommen eller beskadiget bagage
normalt er meget lav. Man bør derfor
tegne en rejse- og ulykkes-forsikring,
og der findes skræddersyede
rejseforsikringer, som dækker
stort set alle behov, uanset formål
og rejsetype. Aarsleff Adventure
kan være jer behjælpelig med at
tegne de rette og mest fornuftige
rejseforsikringer i samarbejde med
Gouda Forsikring.

være behjælpelig med erstatning eller
refundering af beløb betalt grundet
eventuelle misforståelser. Kontrollér
altid, hvad I skriver under på og
hæfter for.
Rejsearrangørens ansvar:

Aarsleff Adventure optræder
som agent for de benyttede
underleverandører, luft fartsselskaber,
hoteller, transportører osv. med
det begrænsede ansvar og den
erstatningspligt, som fordres ifølge
Pakkerejseloven og de gældende
internationale konven-tioner, som
dækker de berørte områder. Disse
konventioner har normalt en lav
dækningsgrad for dødsfald, skader
på personer og/eller bagage, hvorfor
vi anbefaler jer at tegne supplerende
rejseforsikringer. Aarsleff
Adventure påtager sig intet ansvar
for situationer opstået pga. force
majeure, som strejker, overordnet
forsyningssvigt og forhold som ifølge
dansk lovgivning fritager Aarsleff
Adventure for konsekvensansvar.
NB! Ansvarsrisiko: Med Pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en
form for objektivt ansvar, ansvar
uden skyld, for rejsebureauet over
for kunden. Loven om Pakkerejser
gennemførtes som følge af et EUdirektiv og medførte tilsvarende
lovgivning i EU- og EØS-landene.
Aarsleff Adventure er tilsluttet
Rejsegarantifonden.
Kundens ansvar:

Udover de forpligtelser for kunden,
som omtales i afsnit om pas, visa
og vaccinationer, har kunden også
ansvaret for at kontrollere, at
Pas, visum og vaccinationer:
modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte og i
Aarsleff Adventure oplyser i god
modsat fald, og i god tid inden
tid om pas-, visa- og vaccinationsafrejse, at informere Aarsleff
forhold og er behjælpelig med at
Adventure om fejl. (Dette er meget
få alt på plads. Har I ikke dansk
vigtigt, og særligt vigtigt er det, at
pas, skal dette oplyses til Aarsleff
I kontrollerer, at for- og efternavne
Adventure ved bestillingen af rejsen
i flybilletter og samtlige andre
og ydermere skal rejsende uden
rejsedokumenter er korrekte og i
dansk pas selv søge oplysning om
overensstemmelse med passet).
indrejsebetingelser hos besøgsSåfremt navne ikke er korrekte,
landets ambassade eller konsulat.
kan det medføre afvisning ved
Bemærk, at der ofte stilles krav
check-in til fly, på hoteller og
om transitvisum. Ved undladelse
hos biludlejningsfirmaer. Aarsleff
af information om pasforhold til
Aarsleff Adventure bærer kunden selv Adventure påtager sig intet ansvar for
følger af ukorrekte oplysninger, som
det fulde ansvar for de følger, som
skyldes kundens manglende kontrol,
evt. manglende indrejsedokumenter,
og evtuelle gebyrer for ændringer vil
vaccinationer, mv. måtte medføre.
blive opkrævet hos kunden.
På rejser uden for EU-lande skal pas
normalt have gyldighed i mindst seks Luftfartsselskabernes ansvar:
måneder efter hjemrejsedatoen.
Benyttede luftfartsselskaber påtager
Reklamationer:
sig intet ansvar for hændelser, der
indtræder på tidspunkter, hvor pasEventuelle reklamationer skal under
sagererne ikke befinder sig ombord
rejsen fremsættes over for luftfartsi deres fly. Vedrørende ansvaret for
selskabet, arrangørens repræsentant
indskrevet bagage henvises til de
på stedet, hotel, biludlejningsfirma
bestemmelser, der gælder for luftosv. eller til Aarsleff Adventure
fartsselskaberne.
hurtigst muligt efter at fejl er
konstateret, således at fejl kan
Udeblivelse, ubenyttede ydelser
afhjælpes med det samme og med
m.v.:
så få ulemper for den rejsende som
muligt. Rettes fejl ikke/eller kun
Hvis en kunde udebliver fra,
delvis efter behørig reklamation på
eller undlader at benytte et bestilt
stedet, bør I med henblik på evt.
arrangement, kan kun eventuelle
senere erstatningskrav modtage
besparelser, som Aarsleff Adventure
erklæring om fejl/manglende levering kan opnå i omkostninger, fratrukket
fra det relevante luftfartsselskab,
administrationsgebyr, blive tilbudt
biludlejningsfirma eller anden berørt refunderet. Grundet kontraktmæssige
leverandør. Manglende reklamation
forhold vil der normalt ikke kunne
straks efter konstatering af fejl kan
forekomme nogen refundering.
resultere i tab af ret til erstatning, helt
Værneting/Lovret:
eller delvis.
NB! Hvis en kunde binder sig
Ethvert krav mod Aarsleff Adventure
kontraktligt med sin underskrift på
skal afgøres ved dansk ret. Klager
et dokument, f.eks. en lejekontrakt
eller søgsmål, der ikke kan afgøres af
med betingelser ved udlevering af
Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres
lejet bil, vil denne være bindende
ved Sø- og Handelsretten i Danmark.
uanset hvilke mundtlige informationer, der måtte være afgivet, og
Aarsleff Adventure kan derfor ikke

Overdragelse af rejsen:

Rejser kan overdrages til enhver,
der opfylder alle betingelser for at
deltage på rejsen, såfremt arrangøren
eller formidleren underrettes om
overdragelse i rimelig tid inden
rejsens begyndelse, og såfremt
overdragelsen er i overensstemmelse
med underleverandørens regler
for overdragelse. Typisk kan f.eks.
flybilletter ikke overdrages. Ved
overdragelse hæfter kunder solidarisk for betaling af evt. restbeløb
og eventuelle omkostninger som
følge af overdragelsen.
Øvrige betingelser:

Aarsleff Adventure gennemfører
pakkerejser i henhold til
Forbrugerrådets vedtagne betingelser.
(Der tages forbehold for
prisændringer samt trykfejl).

Aarsleff Adventure
Trønningevej 14 C
4520 Svinninge
Tlf.: 3070 9075
Medlem af Rejsgarantifonden
nr. 2620

K
lip

Tilmeldingskupon
Rundrejse Påskeøen & Iguassu januar 2019.
Jeg/vi tilmelder mig/os rundrejsen
(Skriv venligst navn(e) med blokbogstaver og på samme måde som i passet)
Navn: ______________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tlf.: __________________ Evt. e-mail adresse: ___________________________
Fødselsdato: ________________ Pasnummer: _____________________________
Passets udstedelsesdato: _______________

Udstedelsessted: ________________

Passets udløbsdato: ___________________
Navn på evt. ledsager: __________________________________________________
_________________
Fødselsdato: ________________ Pasnummer: _____________________________
Passets udstedelsesdato: _______________

Udstedelsessted: _________________

Passets udløbsdato: ___________________
Eventuel kontaktperson i Danmark under rejsen (navn og telefonnummer):
____________________________________________________________________

❏ Jeg ønsker eneværelse.
❏ Jeg ønsker at dele dobbeltværelse (hvis muligt).

(Hvis det ikke lykkes at finde en makker, vil eneværelse-tillæg blive opkrævet).

❏ Jeg/vi ønsker at tegne frivillig afbestillingsforsikring hos Gouda.

(Koster 6% af rejsens pris og opkræves sammen med opkrævning af depositum).

❏ Jeg/vi ønsker at tegne Gouda rejseforsikring.
Depositum for rejsen er kr. 6.350,00
Send kuponen til:
Aarsleff Adventure, Trønningevej 14 C, 4520 Svinninge
Tlf. 3070 9075 eller e-mail: dorada@post7.tele.dk

OBS!

Send ingen penge sammen med denne kupon!

Opkrævning af depositum og slutbeløb sendes efter tilmelding.

