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Ægyptenrejse
På klassiske hoteller og
i luksus dahabiya Nilbåd
2. - 14. april 2023
Kr. 37.650

Aarsleff Adventure
www.livsrejsen.dk

Rundrejsens

program

2. april: Afrejse fra København med Egypt Air
til Cairo. Transfer til det klassiske Oberoi Mena
House hotel, der ligger umiddelbart ved den store
Cheops pyramide.
3. april: Vi står tidligt op for at nå frem til
Cheopspyramiden straks ved åbningstid (der
bliver kun lukket 300 ind om dagen). Her vil
Klaus Aarsleff fortælle om gåderne, der knytter
sig til pyramiden, og om tidligere tiders udforskning af det enorme monument, der fylder lige
så meget som Rådhuspladsen i København, og
som med en højde på ca. 145 meter nemt ville
kunne rumme Peterskirken i Rom – hvis pyramiden altså var hul. Det er den langtfra. Man har
beregnet, at den er bygget op af ca. 2.5 millioner
enorme, tilhuggede sten med en samlet vægt på 6
millioner tons.
I Giza skal vi også se de to andre pyramider – Kefren og Mykerinos – og vi skal tæt
på den store Sfinx, som ifølge officiel arkæologi
er hugget ud af naturklippen under farao Kefrens regeringstid for 4.500 år siden. For en snes
år siden vakte nogle geologer imidlertid stort
postyr, da de hævdede, at dybe regnvandsfurer i
Sfinx-udgravningen samt mineraludfældninger
i klippen under den antyder, at den nok snarere
er 10.000 år gammel. Måske er den endda endnu
ældre.
Fra Giza tager vi ca. 25 km. sydpå til

Det gådefulde Osirion tempel i Abydos

dødebyen Saqqara, hvor den første og ældste
pyramide ligger (Zosers trinpyramide fra ca.
år 2.600 f. Kr.). Saqqara var gravby og helligsted
for den gamle, ægyptiske hovedstad Memfis, der
blev grundlagt for ca. 5.000 år siden.
4. april: Vi kører til det store og helt nyopførte
Egyptiske Museum, der ligger nær Giza. Her kan
man i dag se alle de vigtige fund fra den ægyptiske fortid - incl. Tutankhamons skatte. Herfra
kører vi til lufthavnen og flyver til Luxor. Vi bor
på det klassiske hotel Sofitel Old Winter Palace,
hvor alt emmer af diskrete tjenere og engelsk
storhedstid.
5. april: Heldagsudflugt til det utroligt spændende Osirion tempel ved Abydos - et ældgammelt, forsænket tempel uden inskriptioner og
med samme enkle og strenge arkitektur, som man
finder i f.eks. Kefrens daltempel (der tydeligvis

Sfinxen

Templet i Dendera

er bygget over et uhørt gammelt tempel opført af
et ukendt folk). Osirion templet i Abydos var det
vigtigste tempel for tilbedelse af guden Osiris i
det gamle Ægypten.
Denne dag ser vi også det meget velbevarede tempel i Dendera, hvor man bl. a. fandt
den berømte Dendera zodiak.

den unges konges bisættelse. Røverne havde
heldigvis opgivet deres forehavende, og intet var
stjålet. Det er tænkeligt, at skurkene er blevet
taget på fersk gerning af gravdalens præsteskab,
og at det gik dem meget ilde bagefter.
På væggene i de gamle gravkamre
ser vi de utroligt velbevarede kalkmalerier, der
skildrer guderne, dødsriget og den farefulde færd
til gudernes rige. Der er lange citater fra Den
ægyptiske Dødebog, der forklarer hvordan man
bærer sig ad med at nå sikkert frem til Dødsriget.
Teksterne er slet og ret anvisninger til den døde
farao, så han ikke kommer til at dumme sig undervejs.
Vestbredden er også hjemsted for
dronning Hatshepsuts pompøse dødetempel som
vi selvfølgelig også skal se. (Templet er vist på
forsiden af dette program på nederste foto).
Vi vil prøve at nå det hele – uden at
slide os selv op til sokkeholderne. Der skal også
være tid til en kølig drik (eller flere) og til at nyde
det øde og fremmedartede ørkenlandskab, oaserne og Nilen.

6. april: Vi flytter over på vores dahabiya båd,
hvor vi er indlogeret i de næste 8 dage. Se båden
på www.ashranda.com. Båden vil enten være
“Nuun” eller “Nut,” der er to søsterbåde. Der er
seks dobbeltkahytter og to mini-suiter på båden.
Så det maksimale deltagerantal på turen vil være
16 incl. Klaus Aarsleff. På youtube.com er der en
lille film fra dahabiya nuut.
Efter at være blevet vel installeret tager
vi over til Kongernes Dal hvor vi skal se nogle
af de mange farao-grave, som kongerne lod
udhugge i bjergmassiverne i håb om at kunne
hvile uforstyrret sammen med deres gravgods i
dødsriget. Det kunne de ikke. Langt de fleste af
gravene er forlængst blevet plyndret. Tutankhamons grav fra år 1323 f. Kr. blev som nævnt
ovenfor fundet i 1922 af den engelske arkæolog
Howard Carter. Ved åbningen opdagede man
imidlertid, at der havde været gravrøvere på
færde i en fjern fortid – sandsynligvis kort efter

Vældige
søjler i Karnak.

7. april: Denne dag skal vi besøge Karnak templet, der simpelthen er verdens største religiøse
kompleks med store søjlehaller, templer, obelisker og statuer. I en periode på 1500 år var Karnak
det religiøse centrum i Ægypten, så utallige herskere har i tidens løb lagt sig i selen for at sætte
deres helt personlige præg på stedet.
Senere på dagen - efter frokost og siesta
- besøger vi templet i Luxor.
Igen et imponerende kompleks, hvor især belysningen
efter solnedgang er en flot
oplevelse.
8. april: Videre går det nu i
sindigt tempo sydover i vores
dahabiya. Fra flugtstolene på
soldækket kan vi se de bibelske landskab af palmer, ørken
og landsbyliv i de små byer
drive forbi.
55 km. sydpå når vi
sluseværket i Esna. Her skal
vores dahabiya løftes mange
meter i vejret, før vi kan
fortsætte sejladsen mod Edfu.
9. april: Vi besøger det store
Horus tempel i Edfu. En af de
mest interessante detaljer er
et langt relief, der viser Horus
i kamp mod Seth (her vist i
skikkelse af en flodhest). Der er tale om en slags
allegorisk “tegneserie”, som viser kampen mellem det gode og det onde. Sandsynligvis er der
tale om et mysteriespil eller optrin, som for op
mod 2000 år siden udspilledes i templet. Ifølge
den ægyptiske mytologi slog Seth sin bror Osiris
ihjel, hvorefter han parterede kroppen. Gudinden
Isis samlede igen Osiris’ krop og a la Frankenstein fik hun vakt den døde gud til live - og det
i en sådan grad, at de kunne få en søn sammen,
nemlig guden Horus, der er udstyret med et falkehoved.
Efter besøget i Edfu sejler vi videre indtil
vi i løbet af efterrmiddagen når byen Kom Ombo.
10. april: Vi besøger dobbelt-templet i Kom
Ombo - viet til krokodilleguden Sobek og til Horus den Ældre, i skikkelse af guden Haroeris. Her
skal vi især kikke nærmere på nogle interessante
relieffer. Sidst på dagen når vi Aswan.
11. april: Denne dag venter der os igen et spændende udflugtsprogam:
I Aswan brydes Nilens forløb af granitformationer, og før bygningen af den store
Aswan-dæmning brusede floden gennem et

stenet og farefyldt område med katarakter, som
ikke kunne besejles. Granitten var også et vigtigt
råstof for de gamle ægyptere. Alle de store granitsten, obelisker og granitvægge som vi har set i
Karnak og Luxor kom oprindelig fra Aswan. Her
blev stenene hugget til og på store flåder blev de
ført hundreder af kilometer mod nord.
Den største af dem alle – den ufærdige
obelisk – ligger stadig i sit
stenbrud, hvor vi kan se den
Horus
og undre os over ægypternes
formåen. Obelisken måler
42 meter i længden (eller
højden om man vil). Den er
4,5 meter bred ved basen og
2,5 meter bred ved toppen. I
frilagt stand ville denne obelisk veje 1.168 tons! Der er
ingen, der har nogen anelse
om, hvordan ægypterne
ville have båret sig ad med
at løfte den ud af stenbruddet og transportere den ned
til Nilen. Endsige hvordan
man ville have båret sig ad
med at lempe den over på
en flåde, så den kunne blive
fragtet mod nord. Så langt
nåede man ganske vist heller
ikke, for stenen ligger stadig
i bruddet. Men man må fomode, at datidens ingeniører
havde en idé om, hvordan man ville fragten
stenen, før man gik i gang med at hakke den ud
af den hårde granit.
Udover den enorme obelisk i stenbruddet
skal vi også se selve den store Aswan dæmning
og det charmerende Philae-tempel, som blev
flyttet til en kunstig ø i forbindelse med dæmnings-projektet.
12. april: Først på dagen er der flyudflugt til
Abu Simbel, der ligger 300 km. syd for Aswan.
Abu Simbel er et vældigt klippetempel skabt af
Ramses d. 2, der ikke stillede sit lys under en
skæppe. Indgangen til templet er således flankeret
af fire 20 meter høje statuer af Ramses himself.
I sig selv er Abu Simbel et imponeende
bygningsværk. Men nok så imponerende er det,
at hele tempelkomplekset blev skåret i strimler
under etableringen af den store Aswan dæmning.
Dæmningen skabte nemlig en kolossal indsø,
som oversvømmede adskillige gamle, ægyptiske
monumenter. Takket være storstilet international
bistand lykkedes det at skaffe penge og know
how til at flytte to af de truede templer – Philae
nær Aswan og Abu Simbel. Abu Simbel blev
skåret op i blokke, der blev løftet op til et kun-

stigt bjerg, som man byggede til lejligheden 61 meSimbel
ter Abu
højere
oppe i terrænet. Her blev det atter samlet,
blok for blok, med en sådan præcision, at det kræver
falkeøjne at opdage, at templet er samlet a la Lego.
UNESCO stod for denne redningsaktion der varede
flere år, og som blev afsluttet i 1966.
Først på eftermiddagen flyver vi retur til Aswan
og vores dahabiya. En aften udflugt til byens souk er en
fin oplevelse.
13. april: Vi flyver fra Luxor til Cairo og bor denne
nat i det lille boutique hotel Le Riad de Charme i
Old Cairo. Vores rejse slutter orientalsk, spraglet og
fremmedartet.
14. april: Transfer til lufthavnen og fly til København.
Til højre: Aswan obelisken.
Fotos herunder: Abu Simbel og vægmaleri med
fløjtespillersker og dansere i 3.000 år gammel grav.

Priser og det
praktiske

Rundrejsen koster kr. 37.650 pr. person i delt dobbeltværelse. Denne pris inkluderer alle flyrejser, alle
afgifter, alle udflugter og entreer (også flyudflugt til
Abu Simbel er inkluderet), hoteller i bedste kategori
og 8 dage på dahabiya. Der er helpension på båden og
morgenmad inkluderet de øvrige dage.
Tillæg for enekahyt på båden: Kr. 9.575,00.
(Der er max 2 enekahytter til rådighed)
Tillæg for eneværelse på hoteller: Kr. 5.845,00.
Tillæg for mini-suiter på båden pr person:
Kr. 3.500,00.
Rejseforsikring: Bemærk: Ægypten er ikke længere
dækket af Det gule Sygesikringskort. Det anbefales
derfor at tegne en rejseforsikring. En Gouda standard
rejseforsikring minus bagage (er normalt dækket af
indboforsikringen) koster kr. 420,00.
Afbestillingsforsikring: 6 % af rejsens pris.
Klima og påklædning: Det vil være varmt på denne
tur. I Luxor/Karnak og Aswan endda meget varmt op til 30 grader. Pænt casual - sommertøj - vil være
glimrende overalt. Der stilles ikke særlige krav til påklædning. Men badeshorts og forrevne t-shirts vil nok
vække nogen opmærksomhed på det hoteller, vi har
valgt til denne rejse. Husk også en vindjakke til kølige
aftener - der kan blive koldt i ørkenlandet, når solen går
ned.
Vaccinationer/helbred: Der er
ingen nødvendige vaccinationer.
Stivkrampe bør dog være i orden,
ligesom vaccination mod smitsom
leverbetændelse (Havrix-vaccination). Husk evt. nødvendig medicin.
Lommepenge: Dollars eller Euro.
Kreditkort kan også bruges de fleste
steder.

Soldæk på båden

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 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 konventioner, 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 afrejse,
tid om pas-, visa- og vaccinationsforhold og er behjælpelig med at få alt at informere Aarsleff Adventure
om fejl. (Dette er meget vigtigt, og
på plads. Har I ikke dansk pas, skal
særligt vigtigt er det, at I kontrollerer,
dette oplyses til Aarsleff Adventure
ved bestillingen af rejsen og ydermere at for- og efternavne i flybilletter
og samtlige andre rejsedokumenter
skal rejsende uden dansk pas selv
søge oplysning om indrejsebetingelser er korrekte og i overensstemmelse
med passet). Såfremt navne ikke er
hos besøgs-landets ambassade eller
korrekte, kan det medføre afvisning
konsulat. Bemærk, at der ofte stilles
krav om transitvisum. Ved undladelse ved check-in til fly, på hoteller og
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 m.v.:
afhjælpes med det samme og med
så få ulemper for den rejsende som
Hvis en kunde udebliver fra, eller
muligt. Rettes fejl ikke/eller kun
undlader at benytte et bestilt
delvis efter behørig reklamation på
arrangement, kan kun eventuelle
stedet, bør I med henblik på evt.
besparelser, som Aarsleff Adventure
senere erstatningskrav modtage
kan opnå i omkostninger, fratrukket
erklæring om fejl/manglende levering administrationsgebyr, blive tilbudt
fra det relevante luftfartsselskab,
refunderet. Grundet kontraktmæssige
biludlejningsfirma eller anden berørt forhold vil der normalt ikke kunne
leverandør. Manglende reklamation
forekomme nogen refundering.
straks efter konstatering af fejl kan
resultere i tab af ret til erstatning, helt Værneting/Lovret:
eller delvis.
Ethvert krav mod Aarsleff Adventure
NB! Hvis en kunde binder sig
skal afgøres ved dansk ret. Klager
kontraktligt med sin underskrift på et eller søgsmål, der ikke kan afgøres af
dokument, f.eks. en lejekontrakt med Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres
betingelser ved udlevering af lejet
ved Sø- og Handelsretten i Danmark.
bil, vil denne være bindende uanset
hvilke mundtlige informa-tioner,
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
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Tilmeldingskupon
Rundrejse i Ægypten april 2023

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 på hotellerne.
❏ Jeg ønsker enekahyt på båden. Der er max 2 enekahytter til rådighed!
❏ 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 tegne frivillig afbestillingsforsikring hos Gouda.

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

❏ Jeg/vi ønsker at tegne Gouda rejseforsikring til 420,00 kr.
Depositum for rejsen er kr. 6.650,00
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!

Vi sender opkrævning af depositum når vi har modtaget tilmeldingen.
Samtidig sendes opkrævning til senere indbetaling af restbeløb.

