Ultimativ Namibiasafari
Med himbafolk og buskmænd

Storsafari med biolog og storvildtsjæger
Lars Ørlund til bl. a. Etosha vildtpark, himbafolk og buskmænd.
Rejsen kan forlænges til Sydafrika og Victoria Falls i Zimbabwe

2019: 14. - 30. januar
Kr. 29.450

Aarsleff Adventure
www.livsrejsen.dk

Namibia. Safari og buskmænd
Safari til bl. a. Etosha, himbafolk og buskmænd
med biolog og storvildtsjæger Lars Ørlund
Namibia grundrejse:
14. - 30. januar. Kr. 29.450
Før-forlængelse til Sydafrika:
7. - 15. januar. Kr. 7.900
Forlængelse til Okavango, Botswana og Victoria Falls
(incl. Victoria Falls Hotel) og med fly retur via Johannesburg:
28. januar - 3. februar. Kr. 9.850
(Plus US 30 for Zimbabwe visum)

Afrika er et kontinent fyldt med eventyr og oplevelser. Det er også et kontinent med
mange muligheder, som charterturisterne aldrig ser og oplever. Et kontinent fyldt af
stemninger, vilde dyr og fantastiske landskaber, et kontinent i hurtig forandring.
Denne tur er primært beregnet for folk der ønsker at opleve eller fotografere de mange
forskellige naturområder, der svinger fra ørken over savanne og til sumpe.
Det er en tur hvor der er lagt vægt på dyrelivet og de oprindelige folks kulturer, men
også en tur hvor man kan blive både støvet og våd.
Turen ledes af storvildtsjægeren, forfatteren, journalisten og tidligere
vildtbetjent i Afrika Lars Ørlund.

Lars Ørlund har boet og arbejdet i Afrika i mere end 25 år.
Han ejer safarifirmaet Ørlund Expeditions. Lars Ørlund har, udover at arbejde som
storvildtsjæger og vildtbetjent, lavet utallige film, radioprogrammer og bøger
om kontinentet og regnes for en stor kender af både dyreliv og stammefolk.
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Rundrejsen starter i Windhoek og
går mod vest til Swakopmund.
Herfra til Cape Cross, Brandberg
og Himba-land tæt ved grænsen
til Angola. Herefter til Etosha
Nationalpark og videre til Kalahari-ørkenen og buskmænd. Fra
Kalahari går rejsen retur til Windhoek og hjem. Men man kan også
vælge at køre mod nord til Nunda i
Caprivistriben. Herfra videre gennem bl. a. Okavango til Victoria
Falls. Fra Victoria Falls flyve hjem
via Johannesburg. Før-forlængelsen starter i Cape Town og efter
nogle dage her går turen mod nord
til Fish River og Windhoek.
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Dag-til-dag programmet kan ændres, såfremt
Lars Ørlund skønner det nødvendigt af sikkerhedsmæssige eller logistiske grunde.
Dag 1. Afgang fra København 14. januar til
Windhoek i Namibia.
Dag 2. Ankomst til Namibias hovedstad om
formiddagen, hvorfra vi med det samme kører videre til Sossusvlei i den namibiske ørken. Overnatning på ”Namib Desert Lodge.”
Dag 3. Efter morgenmad i den namibiske ørken og en formiddag fuld af oplevelser køres
tilbage til lodgen, hvor resten af dagen er til
fri afslapning i de smukke omgivelser.

Dag 4. Efter
morgenmad
kører vi til Swakopmund, hvor
vi indlogeres på
”Be Still” – nær
havnen og centrum. Vi spiser
aftensmad ved
havnen.

 Dag 5. Vi kører
nu sydpå, hvor
vi bl.a. skal se
de fantastiske
”fossile” planter
welwitschia.
Welwitschia er
stamfar til alle
kogleplanter og den vokser kun et enkelt sted
i hele verden, nemlig på nogle mindre lokaliteter i Namibia. Vi spiser ”fiskekurv” ved
havnen i Walvis Bay og bruger også tid på at
se de 10.000vis af flamingoer, der holder til i
bugten.
Dag 6. Efter morgenmad kører vi nordpå til
Cape Cross, hvor vi besøger sælkolonien.
Omkring 50.000 sæler holder til her, og de
har netop ynglet, så stranden er fyldt med
unger. Senere på dagen kører vi gennem ørkenen til vi når frem til ”Vingerklip Lodge,”
hvor vi har to overnatninger.
Dag 7. Denne dag er der udflugt i bjergene
ved ”Twyfelfontein.”I området er der fun-

Hulemaleri
Himbafolk

det tusindvis af indgraveringer og hulemalerier lavet af san-folket. Nogle af dem er op
mod 20.000 år gamle.
 ag 8. Efter morgenmad kører vi nordpå til
D
vi midt på eftermiddagen når frem til Opuwo,
hvor vi slapper af og overnatter på ”Opuwo
Country Hotel,” hvis værelser og beliggenhed er en oplevelse i særklasse.
Dag 9. Vi fortsætter rejsen nordpå til Kunene River, hvor vi overnatter i luksustelte
på flodbredden. Denne lejr midt i en frodig
stribe af grønt, der snor sig gennem ørkenen,
er med god grund blevet kaldt for et ”paradis
på jord.” Sidst på eftermiddagen serveres en
”sundowner,” som vi nyder med udsigt over

floden og det fantastiske Epupa vandfald.
Dag 10. Efter morgenmad på flodbredden
besøger vi Lars Ørlunds venner blandt himog vi oplever ”det røde folk” i deres eget
land, hvor de stadig lever, som de har gjort

det i århundreder.
Efter besøget kører vi tilbage
til Opuwo, og vi har nogle timers
afslapning ved poolen inden der
spises aftensmad på terrassen med
den mest fantastiske udsigt til
solnedgangen over bjergene.
Dag 11. Vi kører sydpå til Etosha
Nationalpark, hvor vi indlogeres
i ”Taleni Etosha Village.” Eftermiddag og aften er til afslapning.
Der er eventuelt mulighed for en
vandretur i lodgens private dyrepark.
Dag 12. Vi starter tidligt og kører på
game- og fotosafari i specialbyggede
4-hjuls køretøjer ind i parken. Vi forventer at se en stribe af savannens dyr, bl. a.
løver, elefanter, næsehorn og en masse
antiloper. Lars Ørlund, der er tidligere
white hunter, gamewarden og ranger i
afrikanske nationalparker, vil på turen
give en dybere indsigt i dyrelivets mange
mysterier. Parken er på 23.000 km2 dvs. ca. det halve af Danmark, og den er
især kendt for sine mange løver.
Dag 13. Dagen bruges på en halvdags
gamedrive, enten morgen eller aften afhængig af vejr og ønsker. Resten af
dagen er til afslapning.

Dag 14. Efter morgenmad kører vi
mod øst til ”Roys Camp” ved Grootfontein. Her har vi igen to overnatninger. ”Roys Camp” er en helt vidunderlig lodge.

Dag 15. Vi kører mod øst til kanten af
Kalahari ørkenen. Her bliver vi modtaget af nogle buskmænd, som i løbet af
dagen vil vise os, hvordan man overlever i ørkenen. Vi sætter fælder og lærer
hvilke dyr og planter, der kan spises eller bruges
til medicin. Denne tur i ørkenen med nogle af de
sidste buskmænd er et af turens absolutte højdepunkter. Der er i dag kun et par hundrede buskmænd tilbage overhovedet, og om få år vil det
ikke være muligt at komme på vandring med
dette naturfolk.
Lars Ørlund har i en periode levet og jaget
sammen med en af Kalahariørkenens sidste
buskmandsfamilier. Han blev også adopteret af
familien – kun to år før familien blev myrdet af
diamantjægere.
Dag 16. Efter morgenmad kører vi retur til
Windhoek for at flyve hjem til Danmark.

Dag 17. Mandag d. 30. januar: Ankomst København.

Øverst: Buskmænd laver ild.
Til højre: Buskmands-bedstemor med hjemmelavet ravrør og smøg.
Sælkolonien ved Cape Cross (dag 6).

Forlængelse til Victoria Falls
Dag 16. (29. januar). Efter morgenmaden
fortsætter vi til Okavango-floden i Caprivi.
Vi indlogeres på "Shametu Lodge," hvor vi
de næste to nætter bor i luksus telte eller hytter på flodbredden. (Alle telte og hytter har
eget bad og egen balkon direkte til floden).
Lodgen har desuden bar, restaurant og pool).
Om aftenen sejler vi en sundowner-tur på
floden og ser både Popa-vandfaldet, flodheste
og krokodiller.

Dag 17. Heldags gamedrive i Mahango
Game Park, der udover en frodig skønhed er
kendt for sine kæmpebaobab og mange antiloper. I sæsonen er der også store flokke af
elefanter. Overnatning på "Shametu Lodge."

Dag 18. Næste dag køres gennem Botswana
og Chobe nationalpark til Zimbabwe, hvor vi
indlogeres på det fornemme og klassiske
“Victoria Falls Hotel,” der af nogle regnes for
verdens bedste. Om ikke andet har hotellet en
mere end 100 årig historie som Lars Ørlund
kender bedre end de fleste. Hotellet er et af
de steder, som man bare kan blive på og nyde
i dagevis. Selvfølgelig bliver der også tid til

at besøge vandfaldet, der er 1600 meter bredt
og derved verdens 2. største.
Dag 19. Vi vandrer ved vandfaldet og i
“regnskoven,” hvor Lars Ørlund fortæller om
området samt den spændende historie, der
knytter sig til stedet. (Lars boede her under
borgerkrigen og har senere lavet både film
og skrevet om stedet). Frokosten indtages
på en vidunderlig restaurant, der nærmest
er klistret på klippesiden 50 meter over de
brusende vandmasser. Aftensmaden, der
ikke er inkluderet, kan indtages på en af Vic
Falls’ fantastiske restauranter. Vi anbefaler
en syvretters luksusmenu med vine i Livingstone Room, prisen er cirka USD 85.
 ag 20. Vi kører til Victoria Falls lufthavn og
D
flyver via Johannesburg retur til Danmark.
Dag 21. Ankomst København 3. februar.

Før-forlængelse til Sydafrika

Cape Town med Taffelbjerget i baggrunden

Dag 1. Fly fra København mod Sydafrika.
Dag 2. Ankomst Cape Town. Transfer til
Hout Bay syd for Cape Town. Her skal vi bo
de følgende tre nætter. Vi spiser velkomstmiddag på den fantastiske fiskerestaurant
”Mariner’s Wharf” på havnen i Hout Bay.
Dag 3. Efter morgenmaden kører vi sydpå til
Simonstown, hvor vi ser pingvinkolonien og
spiser frokost på
stranden. Vi får
også historien
om „The Great
Dane“ og Lars
fortæller om den
gamle flådebys
betydning under
2. verdenskrig.
Derefter kører
vi ad en utroligt
smuk kystrute til
Kap det gode Håb, hvor vi ser den fantastiske natur, måske hvaler og selvfølgelig selve
„Håbet,“ der som et vældigt forbjerg rejser
sig over havet.
Dag 4. Heldagstur til Franschhoek, med besøg og vinsmagning på vinslottet L’Ormarins.
(Frokost ikke inkluderet).
Dag 5. Heldagstur til Cape
Town. Aftensmaden spises i

Hout Bay på en af verdens bedste fiskerestauranter. (Frokost denne dag er ikke inkluderet).
Dag 6. Fra Cape Town kører vi mod nord
gennem et landskab, der varierer fra rige vinog citrusområder til ren ødemark. Vi ankommer sidst på dagen til Springbook.
Dag 7. Fra Springbook kører vi over grænsen
til Namibia og overnatter i Fish River Canyon.
Dag 8. Dagen går med at opleve Fish River
Canyon, der er verdens næststørste kløft af
sin art - efter Grand Canyon i USA. Landskabet er barsk og fantastisk. Om aftenen
nyder vi en sundowner ved et af verdens mest
unikke panoramaer.
Dag 9. Vi kører til Sossusvlei, hvor vi indkvarteres på ”Namib Desert Lodge.”
Dag 10. Se dag 3 i grundrejsen - og fortsæt
herfra.
Kap det gode Håb

Priser og praktisk
Rejsen koster kr. 29.450 pr. person i delt dobbeltværelse.
Tillæg for eneværelse: Kr. 5.450.
Før-forlængelse til sydlige Namibia og
Sydafrika: Kr. 7.900.
Tillæg for eneværelse på før-forlængelse: Kr. 2.050.
Forlængelse til Victoria Falls - incl. fly til Johannesburg ved hjemrejse: Kr. 9.850. Plus US $ 30 for
visum til Zimbabwe.
Tillæg for eneværelse på denne forlængelse: Kr.
4.700.
Prisen inkluderer al fly- og landtransport, alle entréer,
alle afgifter og fuld pension alle dage. (Frokost dag 4
og 5 på før-forlængelse til Sydafrika samt aftensmad
i Victgoria Falls d. 1. februar er dog ikke inkluderet).
Alle hoteller og lodges er små og privatejede og
specielt udvalgt af hensyn til beliggenhed, særart og
kvalitet.
OBS! Der er kun plads til 12 deltagere.
Frivillig afbestillingsforsikring: Koster 6% af rejsens
pris og betales samtidig med depositum.
Rejseforsikring: Gouda standard rejseforsikring for
Namibia del alene koster kr. 574,00. For rejse incl.
Sydafrika forlængelse er prisen kr. 687,00.
Hvis Victoria Falls inkluderes er prisen kr.

Lidt råd fra rejselederen:
Rejsen til Sydafrika og Namibia kræver ikke andet
visum, end det du får ved indrejsen.
Den bedste og billigste måde at medbringe
penge på er kreditkort, som du kan bruge til at hæve
kontanter i byerne.
Der findes intet sort pengemarked, så lad
være med at prøve at veksle uden om systemet.
Mange ting er billige i de to lande, men
rådfør dig med guiden, så du ikke bliver snydt.
Giv aldrig penge til tiggere eller folk på
gaden.
I Sydafrika og Namibia er malaria sjælden og
malariaprofylakse ikke strengt nødvendigt, men da
sundhedsstyrelsen har de nordlige områder på deres
liste over malariarisiko vil jeg foreslå at du/I kontakter
jeres normale læge. Det samme gælder eventuelle
vaccinationer.
Husk at solen er meget kraftig, beskyt huden

med let stof og brug evt. solcreme.
Ved rejse i områderne er det nødvendigt med
en syge/hjemtransportforsikring en sådan kan tegnes
via f.eks. Gouda, eller anden udbyder.
Hvis du/I hjemme bruger medicin skal den
medtages. Det er samtidig nødvendigt at gøre Lars
Ørlund opmærksom på eventuelle sygdomme, samt
medicinforbrug.
” Farlige” dyr af alle størrelser kan
forekomme, men er normalt intet problem. Du skal
blot huske, at du befinder dig i den vilde natur og ikke
i en lokal dyrehandel.
I det varme klima forbruger din krop meget
vand. Husk at drikke, når du har mulighed. Den mest
almindelige grund til utilpashed er dehydrering.
Temperaturen kan svinge meget i løbet af et døgn.
Medtag rigeligt med sommertøj, eventuelt en
skyggefuld hat, og en let jakke eller bluse til kølige
aftener/morgener. Husk fodtøj som er godt at gå i, og
som du kan bruge en hel lang dag. Skulle du mangle
noget tøj, toiletgrej eller andet, kan det hele købes de
første dage i Windhoek.
Hvis du medbringer kameraer så husk batterier/
oplader mv. Bortset fra de første dage kan du ikke
forvente at kunne købe noget.
Det vigtigste at medbringe på turen er tålmodighed,
godt humør, en stor del fornuft og en tiltro til at guiden
har prøvet næsten enhver situation flere hundrede

gange før.

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

Tilmeldingskupon

K
lip

Namibia. Safari, himbafolk og buskmænd. 14. - 30. januar 2019
Jeg/vi tilmelder mig/os rundrejsen

(Skriv venligst navn(e) med blokbogstaver og helt på samme måde som i passet).

Navn: ______________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tlf.: __________________ Evt. e-mail adresse: ___________________________
Fødselsdato: ________________ Pasnummer: _____________________________
Passets udstedelsesdato: _______________

Passets udløbsdato: _______________

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

Passets udløbsdato: _______________

Passets udstedelsessted: _________________
Eventuel kontaktperson i Danmark under rejsen (navn og telefonnummer):
____________________________________________________________________

❏ Jeg ønsker eneværelse.
❏ Jeg rejser alene, men ønsker at dele dobbeltværelse (hvis muligt).
(Enetillæg vil blive opkrævet, hvis det ikke lykkes at finde en makker).

❏ Jeg/vi ønsker at komme med på før-forlængelsen til Sydafrika 7. - 15. januar.
❏ Jeg/vi ønsker at komme med på forlængelsen til Victoria Falls 28. jan. - 3. februar.
❏ 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 standard.

Forsikringen kan også købes i forbindelse med vort informationsmøde.

Depositum for rejsen er kr. 6.450,00
Send kuponen til:
Aarsleff Adventure, Trønningevej 14 C, 4520 Svinninge
Tlf. 3070 9075 eller pr. e-mail til: dorada@post7.tele.dk

