Verdens ældste templer
Rundrejse i Bulgarien og Tyrkiet
Syd for Sofia har man opdaget et stort og ældgammelt orakelsted.
Og i det østlige Tyrkiet er man ved at udgrave verdens ældste templer
i det 12.000 år gamle Göbekli Tepe kompleks
2021: 28. september - 6./9. oktober: Kr. 14.750.
7. - 9. oktober: Ekstra dage Istanbul. Kr. 3.440.
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www.livsrejsen.dk
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Punkterede linjer er fly forbindelser. Fast linje er landevejskørsel.

På opdagelse i verdens ældste templer
2021: 28. september - 6. oktober: Bulgarien og Tyrkiet. Kr. 14.750.
6. - 9. oktober: Ekstra dage i Istanbul. Kr. 3.440.
En rejse til Bulgarien og Tyrkiet, hvor vi ser den ældgamle Perperikon helligdom, som synes at
være et af oldtidens vigtige orakelsteder. Muligvis var det netop her, at den unge Alexander den Store med begejstring lyttede til en spådom om, at han skulle ”erobre hele verdenen.” Herfra kan man
fortsætte til Istanbul og til Göbekli Tepe - der er et helt kompleks af mod 12.000 år gamle templer.
Begge områder er først blevet udgravet og udforsket for alvor inden for de seneste 20 år.
Desuden ser vi bl.a. den mystiske klippegrav Tatul nær Perperikon, romerske ruiner i Plovdiv
og - i Tyrkiet - oldtidens kongegrav Nemrud. Og så kan rejsen forlænges med tre dage i det gamle
Istanbul, der er et helt overflødighedshorn af historiske seværdigheder og spændende oplevelser.
To store bronzedøre lukker af for en af indgangene til den 1500 år gamle byzantinske Hagia Sophia kirke i Istanbul.
Dørene er meget gamle - nogle mener endda, at de er taget fra et over 2.000 år gammelt græsk tempel.

Rejsens program
dag-for-dag
Dag 1. Tirsdag d. 28. september: Aftenfly direkte København – Sofia. Transfer til godt, centralt
hotel - fx det 4-stjernede ”Park Hotel Roslyn.”
Dag 2. Bytur i Sofia. Vi skal bl.a. se den store
ortodokse Alexander Nevsky katedral og vi skal
besøge Sofia basilikaen fra det 4. århundrede.
Efter sigende havde kejser Konstantin oprindelig
planer om at gøre Sofia til hovedstad i sit østromerske rige, i stedet valgte han dog en placering
ved Bosperus strædet. Det blev til byen Konstantinopel - senere Istanbul. Og her byggedes
en endnu større kirke for den byzantinske tro:
Haga Sophia. Gæster på rejsens forlængelse til
Istanbul besøger senere Haga Sophia.
Efter frokost kører vi til det Det Naturhistoriske Museum, hvor vi skal se nogle helt
utroligt flotte skattefund fra den thrakiske kultur
(en gruppe højt udviklede samfund i antikkens
verden - samtidige med grækere og romere og
bosiddende i østlige områder af det nuværende Grækenland, Bulgarien og Rumænien). Fra
museet fortsætter vi til Plovdiv (ca. 2 timers
kørsel).
Dag 3. Plovdiv er en af Europas ældste byer. Da
Filip d. 2. af Makedonien (Alexander den Stores
far) erobrede byen i år 342 f.Kr. var den allerede

Foto øverst: En enestående guldskat fra den thrakiske
periode. Bjergene i det sydlige Bulgarien (Rhodoperne)
har rige mineralforekomster - bl.a. guld. Og thrakere,
romere og mere nutidige folkeslag har forstået at udnytte
disse rigdomme. På Det Naturhistoriske Museum i Sofia
fremvises fornemme fund fra det gamle Bulgarien.
Foto umiddelbart herover: Sofia basilikaen i Sofia.
Under kirken er der fundet en lang række romerske og
byzantinske grave. En del af dem ser vi i krypten.

en veletableret storby. Filip gav den naturligvis
navnet ”Filippopolis.” Senere omdøbte romerne
byen til ”Thrimontium.” Romerne byggede også
et stort teater i Plovdiv; det er meget velbevaret
og det skal vi se. Under byens gågade har man
udgravet en del af det gamle romerske stadium.
Det skal vi også besøge, ligesom vi går en tur i
den gamle og pittoreske bydel.
Efter frokost kører vi til Rocca resort,
der ligger syd for Perperikonkomplekset nær
byen Kardzhali. Køretid: Ca. 2 timer.

Dag 4. Efter morgenmad kører vi til Tatul
bjerget (ca. 45 minutter fra hotellet), hvor
arkæologer inden for de seneste år har udgravet en besynderlig thrakisk grav og helligdom.
Stedet blev opdaget omkring år 2.000. Øverst på
bjergtoppen er der en åben klippegrav og herunder findes forskellige anlæg - bl.a. en mur af
store, perfekt tilhuggede sten.
Akæologen Nikolay Ovcharov mener, at
stedet har været et gravkompleks for en vigtig

Øverst: Det romerske teater i Plovdiv. Det bruges ofte til
koncerter.
Foto herover: Gadeparti i det gamle Plovdiv.

thrakisk konge - muligvis en legendarisk konge
ved navn Orfeus. I den græske mytologi omtales
Orfeus som sangens og digtningens muse. Han
havde også vigtige spådomsevner. Og ifølge
grækerne var han ganske rigtigt en thrakisk

Øverst: Klippegraven i Tatul er den lille udhugne hvælving øverst på bjergtoppen. Under hvælvingen er der
hugget en sarkofag ned i fjeldet. Hele bjergtoppen er
fyldt med udhugninger, trin og små plateauer. Foto til
højre: En ældgammel vej af tildannede sten fører op til
Perperikon.

konge. Han var gift med Eurydike, og da hun
døde af et slangebid, sang Orfeus om sin sorg
så rørende og smukt, at Hades - underverdenens
gud - blev stærkt og uhørt bevæget. Hades lod
derfor Orfeus drage ned til de dødes rige, så han
kunne hente Eurydike tilbage til livet.
Omkring graven er der fundet 30 altre af
ler og askillige genstande, som kan dateres til
ca. år 2.000 f.Kr. Men også mange andre yngre
genstande. Den store mur dateres til ca. år 0. Alt
dette viser, at Tatul har været en vigtig og central
kultplads gennem årtusinder.
Fra Tatul fortsætter vi til Perperikon
komplekset. Det er i virkeligheden et helt bjerg,
der er fyldt med udskæringer, nicher, trapper,
mure og grave fra thrakerne. En del af de mange
strukturer er også ældre end den thrakiske kultur. De ældste mure og grave er op mod 7.000 år
gamle. Andre dele af komplekset er langt yngre
og stammer fra romersk og byzantinsk tid.
Perperikon blev forladt og glemt under
den lange osmanniske periode i Bulgarien (fra
ca. år 1400 til slutningen af 1800-tallet). Først i
slutningen af det 20. århundrede blev Perperikon
genopdaget og siden da har området været under
udgravning og udforskning.

I dag er der enighed om, at Perperikon
har været en vigtig og central helligdom i det
gamle Balkan. Nogle mener endda, at Perperikon er identisk med en helligdom, som omtales
af den græske historiker Herodot. Omkring år
400 f.Kr. skrev Herodot, at der et sted i de hellige Rhodopes bjerge fandtes en vigtig dionysisk

Øverste foto: Der er fundet rester af flere byzantinske
kirker på Perperikon bjerget.
Foto herunder: Dette tilhuggede klippeområde er
rester af et fortidspalads. Huller i klipperne var til
trækonstruktioner.
Nederste foto: Klippegrav på toppen af Perperikon.
Den kaldes for ”vampyrens grav” idet skeletresterne
blev fundet sammen med en metal-amulet, der skulle
sikre, at den døde holdt sig i sin grav...

helligdom, hvor en præstinde fremsagde varsler
på samme måde som Pythia i det berømte Delfi
tempel. Dionysos var gud for vin og ekstase.
Ifølge den romerske kronikør Suetonius besøgte
Alexander den Store oraklet i Rhodopes, hvor
han ofrede til dionysos og fik at vide, at ”han
ville blive konge over hele verdenen.” Det var
en spådom, han derefter arbejdede ihærdigt på at
få opfyldt.
Suetonius fortæller også, at præstinden
”så” sine syner i dampskyerne fra rødvin, der
blev kastet på alterpladens brændende bål. Muligvis blev hendes syner forstærket af et rigeligt
indtag af kraftig lokal vin - helt i dionysisk ånd.
Perperikon er en stor, gådefuld og im-

ponerende helligdom, hvor endnu meget venter
på at blive afdækket og udforsket. Det er meget
sandsynligt, at Perperiokon engang vil blive
kendt som et af de vigtigste fortidsminder i Balkan, ja endda som en af de vigtigste helligdomme i hele den antikke verden.
Der er frokost ved 14-tiden, hvorefter vi
fortsætter til vort hotel i byen Svilengrad, der
ligger umiddelbart før grænsen til Tyrkiet (køretid fra frokost til Svilengrad: små 2 timer).

Øverst: Fra kongegraven i Nemrud. Fotos herunder:
Søjle i tempel i Göbekli Tepe. Rigt udstyret med relieffer.
Foto nederst til højre: Et af templerne i Göbekli Tepe
komplekset.

Dag 5. Vi krydser grænsen og kører til Istanbul,
hvor vi bor på det glimrende hotel Yasmak Sultan, der ligger i det gamle Istanbul nær Topkapi
paladset. Køretid denne dag: ca. 5 timer.
Dag 6. Fly til Adiyaman i det østlige Tyrkiet.
Her bor vi på et godt centralt hotel, fx. Hotel
Hilton Garden Inn.
Dag 7. Udflugt til det store kult-område ved
Nemrud Dag, der især er kendt for de store stenhoveder, der bevogter den 2.100 år gamle grav
for kong Antiochus d. 1.
Fra Nemrud Dag fortsætter vi til Göbekli Tepe, der har været under udgravning
siden 1995. Komplekset består af tyve begrave-

Øverst: Justinians cisterne. Flere af søjlerne er stjålet fra gamle fx. græske
templer. Foto til venstre: Den snoede kobbersøjle stod oprindelig foran Delfi
templet i Grækenland. Den blev stjålet i byzantinsk tid og opstillet i hippodromen. Foto herover: Hagia Sophia kirken.

de runde stenhuse med fint tilhuggede søjler af
hård limsten. Hver stenkreds måler fra 10 til 30
meter i diameter med mindre sten i periferien og
højere sten i midten. Måske har kredsene engang
været overdækket med et tag. Mange af søjlerne
er dekorerede med dyrefigurer og symboler i
fremhævet relief. Kulstof 14 målinger har vist,
at Göbekli Tepe er op mod 12.000 år gammelt.
Tempelkomplekset er således med en bred margin det absolut ældste i verden. Før Göbekli Tepe var de godt 5.500 år gamle templer på
Malta de ældst kendte i verden. Den videre

udforskning af Göbekli Tepe og reliefferne vil
give os fantastisk ny viden om religion, kult
og symbolsprog blandt jægere og samlere i et
tidligt stenaldersamfund.
Dag 8. Vi flyver til Istanbul fra Adiyaman.
Transfer til hotel - enten Yasmak Sultan i det
gamle Istanbul eller - for gæster uden forlængelse - til et godt hotel nær lufthavnen.
Dag 9. Onsdag d. 6. oktober: Fly til København.

Forlængelse i Istanbul
Dag 9. Vi besøger Topkapi Paladset, der er en
hel bydel i byen. Det var Osmanner sultanernes
palads gennem 400 år. Her ser vi bl.a. haremmets huse og et skatkammer, der bugner af
kostbarheder.
Efter frokost: Under gadeplan i det gamle Istanbul ser vi kejser Justinians store cisterne
fra det 6. århundrede. Cisternen kunne rumme
80.000 kubikmeter vand og var en af flere vandtanke, der sikrede drikkevand til byens borgere
året rundt. Cisternen er et vældigt rum, hvor
loftshvælvingerne bæres af 336 søjler. Flere af
søjlerne er genbrug fra ældre romerske og græske templer.
Dag 10. I gå-afstand fra hotellet finder vi udover
Topkapi og Justinians cisterne flere andre spændende seværdigheder, som vi besøger dag 10:
Hagia Sophia, der blev bygget som
byzantinsk katedral for 1500 år siden. 900 år
senere blev kirken konverteret til moské, men i
dag er den et museum. I den gamle katedral finder man rune graffitti lavet af en viking for over
1100 år siden. Kejseren af byzans havde på den
tid en særlig livegarde, hvoraf en del var lejesoldater – væringer – som stammede fra Skandinavien.
Hippodromen er en næsten 2000 år
gammel heste væddeløbsbane fra det gamle
romerrige. Der var plads til 100.000 tilskuere og
i banens midterrabat rejste kejserne imponerende søjler og monumenter fra fjerne afkroge af
romerriget. Der er en 3.500 år gammel obelisk
fra Ægypten og en snoet bronzesøjle fra Delfi i

Grækenland. Bronzesøjlen blev lavet af grækerne efter at de havde slået en persisk hær i slaget
ved Platæa år 479 f.Kr. En tiendedel af plyndringsgodset fra den slagne hær blev brugt til
gaver til Apollo templet i Delfi. Og man støbte
den store, snoede slangesøjle af persernes bronzevåben.
Den blå Moske. Bygget af Sultan Ahmet
i det 17. århundrede. Den vældige måské med
de seks minareter er Istanbuls mest prominente
vartegn.
Dag 11. Besøg i den store bazar og på krydderimarkedet. Afskedsmiddag om aftenen.
Dag 12. Lørdag d. 9. oktober: Fly til Danmark.

Priser og praktisk:
Rundrejsen koster kr. 14.750.
Ekstra dage i Istanbul med udflugter
7. - 9. oktober: Kr. 3.440.
Dette beløb inkluderer al fly- og landtransport, ophold på gode 3- og 4-stjernede hoteller med morgenmad. Desuden er aftensmad dag 2, frokost dag 4 og
aftensmad dag 11 på forlængelsen inkluderet. Alle
entréer og afgifter er inkluderet sammen med drikkepenge til buschauffører og lokalguider. Rejseleder:
Klaus Aarsleff.

Tillæg for eneværelse: Kr. 3.350.
Tillæg for eneværelse ved forlængelse i Istanbul:
Kr. 1.480.

Påklædning: Det vil være varmt i Bulgarien og
Tyrkiet på denne tid af året. Casual påklædning er
ok overalt. Husk dog trøje/vindjakke til eventuelle kølige aftener i det anatolske højland.Tilmelding: Brug kuponen på sidste side eller ring på tlf.
30709075.

Vikingegrafitti i Hagia Sophia.

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
forhold, 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 forsik-

ringen 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.
Pas, visum og vaccinationer:

Aarsleff Adventure oplyser i god
tid om pas-, visa- og vaccinationsforhold og er behjælpelig med at
få alt på plads. Har I ikke dansk
pas, skal dette oplyses til Aarsleff
Adventure ved bestillingen af rejsen
og ydermere skal rejsende uden
dansk pas selv søge oplysning om
indrejsebetingelser hos besøgslandets ambassade eller konsulat.
Bemærk, at der ofte stilles krav
om transitvisum. Ved undladelse
af information om pasforhold til
Aarsleff Adventure bærer kunden selv
det fulde ansvar for de følger, som
evt. manglende indrejsedokumenter,
vaccinationer, mv. måtte medføre.
På rejser uden for EU-lande skal pas
normalt have gyldighed i mindst seks
måneder efter hjemrejsedatoen.
Reklamationer:

Eventuelle reklamationer skal under
rejsen fremsættes over for luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant
på stedet, hotel, biludlejningsfirma
osv. eller til Aarsleff Adventure
hurtigst muligt efter at fejl er
konstateret, således at fejl kan
afhjælpes med det samme og med
så få ulemper for den rejsende som
muligt. Rettes fejl ikke/eller kun
delvis efter behørig reklamation på
stedet, bør I med henblik på evt.
senere erstatningskrav modtage
erklæring om fejl/manglende levering
fra det relevante luftfartsselskab,
biludlejningsfirma eller anden berørt
leverandør. Manglende reklamation
straks efter konstatering af fejl kan
resultere i tab af ret til erstatning, helt
eller delvis.
NB! Hvis en kunde binder sig
kontraktligt med sin underskrift på et
dokument, f.eks. en lejekontrakt med
betingelser ved udlevering af lejet bil,
vil denne være bindende

uanset hvilke mundtlige informationer, der måtte være afgivet, og
Aarsleff Adventure kan derfor ikke
være behjælpelig med erstatning eller
refundering af beløb betalt grundet
eventuelle misforståelser. Kontrollér
altid, hvad I skriver under på og
hæfter for.

ved Sø- og Handelsretten i Danmark.
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
Rejsearrangørens ansvar:
overdragelsen er i overensstemmelse
med underleverandørens regler
Aarsleff Adventure optræder
for overdragelse. Typisk kan f.eks.
som agent for de benyttede
underleverandører, luft fartsselskaber, flybilletter ikke overdrages. Ved
overdragelse hæfter kunder solihoteller, transportører osv. med
darisk for betaling af evt. restbeløb
det begrænsede ansvar og den
og eventuelle omkostninger som
erstatningspligt, som fordres ifølge
følge af overdragelsen.
Pakkerejseloven og de gældende
internationale konventioner, som
Øvrige betingelser:
dækker de berørte områder. Disse
konventioner har normalt en lav
Aarsleff Adventure gennemfører
dækningsgrad for dødsfald, skader
pakkerejser i henhold til
på personer og/eller bagage, hvorfor
Forbrugerrådets vedtagne betingelser.
vi anbefaler jer at tegne supplerende
rejseforsikringer. Aarsleff
(Der tages forbehold for
Adventure påtager sig intet ansvar
prisændringer samt trykfejl).
for situationer opstået pga. force
majeure, som strejker, overordnet
forsyningssvigt og forhold som ifølge
dansk lovgivning fritager Aarsleff
Adventure for konsekvensansvar.
Aarsleff Adventure
NB! Ansvarsrisiko: Med Pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en
Trønningevej 14 C
form for objektivt ansvar, ansvar
uden skyld, for rejsebureauet over
4520 Svinninge
for kunden. Loven om Pakkerejser
Tlf.: 3070 9075
gennemførtes som følge af et EUdirektiv og medførte tilsvarende
lovgivning i EU- og EØS-landene.
Medlem af Rejsgarantifonden
Aarsleff Adventure er tilsluttet
Rejsegarantifonden.
nr. 2620
Kundens ansvar:
Udover de forpligtelser for kunden,
som omtales i afsnit om pas, visa
og vaccinationer, har kunden også
ansvaret for at kontrollere, at
modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte og i
modsat fald, og i god tid inden
afrejse, at informere Aarsleff
Adventure om fejl. (Dette er meget
vigtigt, og særligt vigtigt er det, at
I kontrollerer, at for- og efternavne
i flybilletter og samtlige andre
rejsedokumenter er korrekte og i
overensstemmelse med passet).
Såfremt navne ikke er korrekte,
kan det medføre afvisning ved
check-in til fly, på hoteller og
hos biludlejningsfirmaer. Aarsleff
Adventure påtager sig intet ansvar for
følger af ukorrekte oplysninger, som
skyldes kundens manglende kontrol,
og evtuelle gebyrer for ændringer vil
blive opkrævet hos kunden.
Luftfartsselskabernes ansvar:

Benyttede luftfartsselskaber påtager
sig intet ansvar for hændelser, der
indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord
i deres fly. Vedrørende ansvaret for
indskrevet bagage henvises til de
bestemmelser, der gælder for luftfartsselskaberne.
Udeblivelse, ubenyttede ydelser
m.v.:

Hvis en kunde udebliver fra,
eller undlader at benytte et bestilt
arrangement, kan kun eventuelle
besparelser, som Aarsleff Adventure
kan opnå i omkostninger, fratrukket
administrationsgebyr, blive tilbudt
refunderet. Grundet kontraktmæssige
forhold vil der normalt ikke kunne
forekomme nogen refundering.
Værneting/Lovret:

Ethvert krav mod Aarsleff Adventure
skal afgøres ved dansk ret. Klager
eller søgsmål, der ikke kan afgøres af
Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres

K
lip

Tilmeldingskupon
Rundrejse Bulgarien Tyrkiet 28. september - 6. oktober 2021.
Samt ekstra dage i Istanbul 6. - 9. oktober.
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 er enlig, men ønsker at dele dobbeltværelse (hvis muligt).

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

❏ Jeg/vi ønsker at deltage i forlængelsen i Istanbul.
❏ 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. (Koster 270 kr.)
Depositum: Kr. 3.350
Send kuponen eller mail informationerne til:
Aarsleff Adventure, Trønningevej 14 C, 4520 Svinninge
Tlf. 3070 9075 eller e-mail: dorada@post7.tele.dk

