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6 dage fra kr. 11.600 v/c eller kr. 13.000 v/i
REJSERUTE: JOHANNESBURG – KRUGER – PANORAMARUTEN - JOHANNESBURG
Explore rejser er store oplevelser til ”små” penge. Vælg mellem camping eller indkvartering



OM AFRICA TOURS

Drømmen om AfrikaDrømmen om Afrika

Afrika er et paradis af oplevelser. Masser af dyr, smuk natur, en unik
kultur, de smukkeste strande og meget mere. Men Afrika er også stort,
og det kan synes langt væk. Hvad skal man vælge ?

Hos Africa Tours laver vi én ting: Rejser til Afrika. Og det har vi gjort for
flere tusinde danske gæster. Det er vi stolte over! For vi elsker Afrika,
og vi vil så gerne, at alle får lov til at opleve dette fantastiske kontinent
- mindst en gang i livet. Og på den måde som passer bedst mulig i
forhold til alder, familieforhold, pengepung med mere. Og hvorfor ikke
tilbyde fleksibilitet på afrejsedato og lufthavn, når der nu er afrejse til
Afrika, hver dag, året rundt ?

Vidste du, at det både er muligt at bo inden- og udenfor reservaterne
under din safari ? Og at du, hvis du bor udenfor reservaterne, starter
din dag med at bevæge dig hen til dyrene for så efterfølgende at skulle
køre tilbage til dit indkvarteringssted et par timer senere ? Godt nok ”
kun” nogen timers kørsel per safaridag. Timer du istedet kunne ha
brugt på enten mere safari eller på din terrasse med udsigt til dyrene
istedet. Hos Africa Tours bor du selvfølgelig inde midt i reservaterne,
så du får flest mulige safarioplevelser på din rejse.

Drømmen om Afrika starter for mange allerede tidligt i barndommen.
Og når det handler om drømmerejser, handler det om at slippe
drømmene løs, og om at opleve eventyret, mens man kan.

Hos Africa Tours har vi en eneste ambition: At få din drøm til at gå i
opfyldelse – og helst lidt mere til. Og først når du kommer hjem fra én
af vores Afrikarejser, siger vi ”mission completed”.

Safarirejser i Afrika kan laves på mange måder. Som gæst hos Africa
Tours er din Afrika safari i sikre hænder, og vi er altid parat til at
hjælpe dig med at udleve drømmen om Afrika. Uanset om din rejse til
Afrika er en safarirejse, en badeferie, bestigning af Kilimanjaro eller
noget helt fjerde.

Vores mission er at være Danmarks bedste på service før, under og
efter din safarirejse til Afrika. Din drømmerejse skal være en fantastisk
oplevelse. Fra start til slut. Og det bliver den.

"De vilde dyr er en naturlig del af livet på kloden
De er en uudtømmelig kilde til undren, inspiration og fascination
Vi skal gøre alt, hvad der er i vores magt for at sikre,
at vore børns børn kan opleve denne rige
og kostbare arv, som de vilde dyr er.
Hvis vi fejler i arbejdet med at bevare de vilde dyr,
har vi som mennesker svigtet med at løse en opgave,
som entydigt er vores"

Karsten Ree, Ejer af Africa Tours, Ree Park Safari og Karen Blixen Camp

Claus Lund Sørensen
General manager, Africa Tours

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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OM REJSEN
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Big 5

Kom med Africa Tours på en dyrerig oplevelse til Sydafrikas mest kendte og største national park, Kruger National Park.

Giv dig selv muligheden for at se The Big 5 i deres naturlige omgivelser, samt mange andre ligeså fascinerende arter på en Game Drive i 4-
hjulstrækkere. Gå på opdagelse på en spændende Bush Walk, hvor du får mulighed for rigtigt at få Afrika under fingerneglene, når
dyrespor og interessante planter undersøges. Turen byder også på storslået natur via Panorama Route, hvor geologiske vidundere såsom
Bourke’s Luck Potholes og Three Rodavels er i vente. Ej heller bliver der mangel på muligheder for at skue over utrolige udsigter ved Gods
Window.

Afslut eventuelt rundrejsen med at forlænge opholdet i Johannesburg eller fortsætte til f.eks Sydafrikas smukkeste by Cape Town eller
hvad med at slutte af ved det imponerende vandfald Victoria Falls?

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud.

En Explore rejse henvender sig til dig, der stadig har eventyrlysten og
spejderånden i behold i aldersgruppen 20-60 år. Det er dog ingen
hindring at deltage, hvis du er fyldt 60 år. På en Explore rejse skal du
være sund, rask og aktiv.

Der er lagt et program for rejsen, men du kan godt se dig ud over, hvis
vejr-, vejforhold eller lignende ikke tillader det, at så ændres
programmet. Vores samarbejdspartner vil altid bestræbe sig på at
efterleve programmet, og hvor det ikke kan lade sig gøre finde en
tilsvarende aktivitet eller indkvartering af samme standard, hvis
muligt.

Ha´ altid for øje - du rejser i Afrika. Et kontinent, hvor alt ikke altid
glider så let som i Europa. Til gengæld kan vi love dig fantastiske
oplevelser i naturen og samvær med andre mennesker, der vil give dig
minder for livet.

På en Explore rejse er du en del af en international gruppe og sproget
der tales er engelsk og du kan vælge mellem indkvartering i
campingtelt eller på lodges/luksustelt.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM
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DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: På vej til Sydafrika

Der flyves fra Danmark til Johannesburg i Sydafrika med flyskift undervejs. Der er gode forbindelser fra Billund, Aalborg og København.
Ankomst til Johannesburg om aftenen. Fra lufthavnen transfer til Belvedere Estate. Belvedere Estate ligger ca. ½ times kørsel fra lufthavnen mellem
Pretoria og Johannesburg.

Overnatning: Belvedere Estate med morgenmad.

Fun fact: Johannesburg lufthavn (O.R. Tambo International Airport) er Afrikas største og travleste lufthavn!

Dag 2: Johannesburg - Kruger National Park

Efter morgenmaden er turens deltagere klar kl. 7.00, hvor I forlader Johannesburg med retning mod en af Sydafrikas absolutte største naturperler -
Kruger National Park. Med en størrelse en anelse mindre end Jylland huser Kruger på en storslået mangfoldighed af Afrikas større pattedyr.
Undervejs går turen gennem provinsen Mpumalanga, som betyder ”stedet, hvor solen står op”. Landskabet er smukt og frodigt, som også betyder
at der dyrkes bl.a. citrusfrugter og bananer i store plantager i området. Hen på eftermiddagen når I frem til jeres lejr/camp, der er jeres
indkvartering for de næste 3 dage, Nkambeni Safari Camp.

Beliggende ved Kruger National Park er I garanteret en lejr med masser af flot natur og dyreliv lige rundt om hjørnet. Lejren er opbygget af
luksuriøse permanente telte, hvor de der har valgt indkvartering bor, der er fælles pool og de forskellige fællesområder er selvfølgelig placeret, så
man ikke kan undgå at bemærke de flotte udsigter over nationalparken.

Inden middagen køres ind i Kruger National Park, hvor solnedgangen nydes og de første dyr forhåbentlig spottes denne sene eftermiddag.

Overnatning: Camping eller Nkambeni Safari Camp

Fun facts: Mpumalangas motto er Omnia labor vincit (Labour will conquer all/Arbejde vil erobre alt)
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Dag 3: Heldagssafari i 4-hjulstrukne biler i Kruger National Park

I dag står den på heldagssafari. Efter at have nydt en god portion morgenmad indtages pladserne i 4-hjulstrækkeren og en hel dag til at opleve
Krugers mængde af fauna og flora kan for alvor begynde. Husk at kameraet er opladet og klar, til at forevige dyr, blomster og landskaber, der skal i ”
kassen” undervejs.

Kruger er, som en af Sydafrikas største nationalparker, hjemsted for millioner af dyr, heriblandt den famøse Big 5 som består af elefant, løve,
leopard, næsehorn og bøffel. Siden 2003 har Kruger National Park været en del af Great Limpopo Transfrontier Park, et område som udover
Kruger inddrager dele af Zimbabwes nationalparker mod nord og Mozambiques Limpopo National park i øst. Området dækker i alt 37.500 km2
(svarende til Schweiz) og der er planer om at udvide det endnu mere så det samlede område dækker ca. 100.000 km2 (svarende til Island). I dette
område kan dyrene uforstyrret vandre rundt uden at være hindret af hegn eller andre menneskeskabte barrierer.

Der køres i 4-hjulstrækker, der giver mulighed for at køre væk fra de asfalterede veje og komme tættere på dyrene end der er mulighed for i
trucken, som ellers benyttes.

Efter en oplevelsesrig dag, hvilket måske har resulteret i et fladt kamerabatteri er det tid til at returnere til campen, hvor et dejligt aftenmåltid står
klar til at tage imod os.
En afslappende aften til glæde for en træt krop og et mættet sind runder en dejlig dag af.

Overnatning: Camping eller Nkambeni Safari Camp

Fun fact: The Big 5 startede som et udtryk brugt af trofæjægere om de 5 farligste dyr at jage til fods!

Dag 4: Vandresafari - kom helt tæt på og Panoramaruten

Som det hører sig til når man er på safari, så starter dagene tidligt og denne dag er ikke nogen undtagelse - ”take a walk on the wild side¨…” bliver
temaet denne morgen, når dagen starter med en vandretur ud i den afrikanske bush med lokale engelsktalende rangere. Her er der mulighed for
at opleve naturen i øjenhøjde og der vil være mulighed for at se nogle af de mindre plante- og dyrearter der kan være nemme at overse, når man
kører rundt. (skal tilkøbes hjemmefra, er ikke inkluderet)

Det er en spændende og anderledes måde at få Afrika under huden på, da alle sanser bliver sat i allerhøjeste beredskab. Elefanter, næsehorn eller
en leopard kan gemme sig lige rundt om hjørnet, men naturligvis er sikkerheden i top med de erfarne og bevæbnede rangere. Deres kendskab og
viden om naturen betyder, at der er alverdens information at hente hos dem undervejs og de er mere end villige til at dele den med jer.

Efterfølgende skal vi opleve den smukke Panorama Route, som ligger i det nordøstlige hjørne af Mpumalanga provinsen. Det har været en særlig
gavmild stund under skabelsen, da disse imponerende landskaber blev anlagt. Den helt store naturperle er Blyde River Canyon kendt som
Sydafrikas grønne udgave af Grand Canyon i USA. Der gøres stop ved Gods Window/Guds Vindue og som navnet antyder er der garanteret en
fantastisk udsigt – på en klar dag kan man se udover Kruger National Park mod Lebombo bjergene på grænsen til Mozambique. Bourke’s Luck
Potholes og Three Rondavels er også blandt de geologiske lækkerier, der besøges denne formiddag.

Vi er tilbage i campen igen først på aftenen mættet af smukke indtryk og hvor middagen venter.

Overnatning: Camping eller Nkambeni Safari Camp

Fun fact: Blyde River Canyon er verdens tredje største kløft efter Grand Canyon i USA og Fish River Canyon i Namibia
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Dag 5: Farvel til verdensberømte Kruger og retur til Johannesburg

Med masser af oplevelser i bagagen pakker I bilen og kører atter retur til Johannesburg. Turen slutter tilbage i Johannesburg ved Belvedere Estate
sidst på eftermiddagen eller først på aftenen.

Nogle luftfartsselskaber flyver meget sent om aftenen, hvor det er muligt at flyve via europæisk lufthavn til Danmark med ankomst efterfølgende
dag. Transfer fra Belvedere Estate til lufthavnen, hvor I sidst på aftenen flyver via Europæiske lufthavn mod Danmark.

Ellers anbefaler vi, at man tager en overnatning på Belvedere Estate i Johannesburg (ikke inkluderet), da man ikke kan garantere hvornår man er
tilbage i Johannesburg på denne dag. Det er også muligt at forlænge opholdet i Johannesburg eller fortsætte til f.eks Sydafrikas smukkeste by Cape
Town eller hvad med at slutte af ved det imponerende vandfald Victoria Falls? Spørg endelig, vi vejleder og udregner gerne et uforpligtende tilbud.

Fun fact: Kruger blev i 1926 til Sydafrikas første nationalpark.

Dag 6: Ankomst Danmark

Afhængig af luftfartsselskab lander man i Europæisk lufthavn om morgenen og skifter fly med ankomst i Danmark i løbet af formiddagen.

Inkluderede aktiviteter camping og indkvartering:

En heldagssafari i Kruger National Park i 4x4
Sundowner safarikørsel
Guidet vandresafari
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Om Explore:

En Explore rejse henvender sig til dig, der stadig har eventyrlysten og spejderånden i behold i aldersgruppen 20-60 år. Det er dog ingen hindring at
deltage, hvis du er fyldt 60 år. På en Explore rejse skal du være sund, rask og aktiv.

Der er lagt et program for rejsen, men du kan godt se dig ud over, hvis vejr-, vejforhold eller lignende ikke tillader det, at så ændres programmet.
Vores samarbejdspartner vil altid bestræbe sig på at efterleve programmet, og hvor det ikke kan lade sig gøre finde en tilsvarende aktivitet eller
indkvartering af samme standard, hvis muligt.

Ha´ altid for øje - du rejser i Afrika. Et kontinent, hvor alt ikke altid glider så let som i Europa. Til gengæld kan vi love dig fantastiske oplevelser i
naturen og samvær med andre mennesker, der vil give dig minder for livet.

På en Explore rejse er du en del af en international gruppe og sproget der tales er engelsk. Enkelte afgange er med tysk guide (forhør nærmere).
Der vil løbende også komme rejser med en af vore egne danske rejseledere. Forhør nærmere.

Indkvartering
Du er indkvarteret i campingtelt eller på lodges/luksustelt (se din turbeskrivelse). Det er ikke muligt at kombinere de 2 indkvarteringsformer, så du
nogle nætter camperer og andre nætter bor på lodges, kun hvis det står sådan beskrevet i din turbeskrivelse.

Indkvartering før og efter en Explore rejse er på hotel.

Campingtelte
Gennemsnitsalderen for dem der camperer på Explore rejserne er mellem 20-45 år. Indkvartering i rummeligt 2-personers telt i stå-højde (2,5m x
2,5m). Teltet er udstyret med en madras og du skal selv medbringe sovepose, hovedpude og håndklæde. Alle telte har indbygget myggenet. Du
sætter selv dit telt op og pakker det selv ned igen. Teltene er nemme at slå op og pille ned og guiden viser gerne hvordan.

Lodges
Gennemsnitsalderen for dem der indkvarterer sig på lodges på Explore rejserne er mellem 35-60 år. Indkvarteringen er en kombination af lodges
og eventuelt telte, der har samme standard som en lodge – altså ikke campingtelt. Alle indkvarteringer er på et 2 til 4-stjerners niveau, men husk at
tage dit eget håndklæde med på turen, da det ikke altid er stillet til rådighed.

Hvor mange rejser man sammen
En gruppe består af 4 – 20 deltagere samt 2-3 hjælpere (engelsktalende personale). Du har også mulighed for at booke dig på en ’small group’ tur,
hvor der højst er 4-12 afsted i en 24-sæders bus/truck. Herved er du garanteret et dobbeltsæde under hele turen og det koster kun 8-15% mere
end en almindelig gruppetur. Forhør nærmere hos Africa Tours på disse afgange.
På rejsen fra Cape Town til Victoria Falls er der 24 deltagere.

Børn på Explore rejser
13-15-årige børn accepteres der 2 på hver afgang samt 8-14-årige børn kun på forespørgsel. Børn under 8 år er ikke tilladt på en Explore rejse.
Alle børn skal rejse sammen med mindst en voksen.

Børn under 15 år er ikke tilladt på Kilimanjaro bestigningen samt gorilla-trekket i Uganda.
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Om Explore fortsat....

Hvad kører man i
Turen køres i specialbyggede køretøjer – en kombination af en lastbil/truck og en bus, der er tilpasset de barske afrikanske forhold. Personalet på
rejsen, er uddannet til at kunne håndtere mindre havari problemer, der måtte opstå. Trucken er udstyret med 22-24 fremadvendte bussæder med
sikkerhedsseler. En 98 liter køleboks til dine daglige drikkevarer, stikkontakt til opladning af kameraer og telefoner etc. Kort, bøger og spil. Der er
førstehjælpskasse og brandslukkere, fryser til kødvarer, vandtank, reservedele samt ekstra dæk samt store top til bund åbnende vinduer. Desuden
er der én sikkerhedsboks, hvor du kan få din pung og pas låst inde.
Der er ikke air-condition eller toilet i trucken.

På Explore rejserne i Østafrika køres i mini-bus eller 4-hjulstrækkere.

Rejsens start og afslutning
De fleste af Explore rejserne er store rundrejser, hvor deltagerne “hopper på” og “hopper af” undervejs. Klokkeslættet på startdagen af rejsen er
derfor vejledende. Det samme gør sig gældende på den sidste dag.

Med mindre dit fly flyver hjem meget sent (nær midnat) så anbefaler vi du tager en ekstra overnatning, da vores samarbejdspartner ikke er
ansvarlig for, hvis du ikke er fremme til at nå dit fly (vi har inkluderet en sådan overnatning på rejserne).

Transfer til og fra de forskellige indkvarteringer ved start og slut har vi også inkluderet i rejsens pris.

Det sydlige Afrika kontra det østlige Afrika
Vi tilbyder Explore rejser i det østlige Afrika og det sydlige Afrika. Der er også store rundrejser, hvor du har mulighed for at opleve både det sydlige
og det østlige Afrika. Afrika er verdens næststørste kontinent, så sammenlign derfor ikke det sydlige og det østlige Afrika, der er store forskelle.

Generelt er indkvarteringsniveauet højere i det sydlige Afrika samt vejene af en højere standard.

Men fælles for begge er, at de byder på en storslået natur, fantastiske dyreoplevelser og en venlig befolkning. Engelsk er hovedsprog i langt de
fleste lande i såvel Øst- som det sydlige Afrika.

Personalet på rejsen
Personalet består af 2-3 hjælpere, hvor én fra personalet er guide. Alle er erfarne og uddannet indenfor det område de varetager på rejsen. Alle
har førstehjælpskursus.
Personalet sørger for tilberedning af maden, men du skal selv sørge for, at dit telt bliver slået op og pillet ned og opvasken hænger du selv på.
Andet forefaldende arbejde i lejren opfordres du til at hjælpe med. Dette gælder udpakning og pakning af bilen. Jo mere du hjælper personalet, jo
mere tid har de også til at svare på spørgsmål og være til rådighed for dig og dine rejsefæller.

Alle spiser sammen både dig der har booket campingturen og dig der har booket rejsen med indkvartering. Du skal derfor gå hen til
campingpladsen (ligger oftest tæt ved), når du skal spise eller ønsker at være sammen med dine rejsefæller. Husk en pandelampe, den er guld
værd!
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Om Explore fortsat....

Hvad får jeg at spise
Måltiderne er nøje tilrettelagt ud fra ruten og nydes i det fri. Der serveres lækre og sunde måltider på medbragte borde dækket med duge.
Morgenmaden består af brød, toast, marmelade, yoghurt, te, kaffe, frugt og cereals. Lejlighedsvis serveres æg, bacon, havregrød og bønner.
Frokosten er normalt en ”kold picnic” bestående af sandwiches og salater (ris salater, pastasalater, tunsalat og grønne salater), der enten nydes på
campingpladsen eller undervejs. Middagen består af kød (kogt eller grillet), grøntsager og spaghetti og fisk.
Alle fødevarer opbevares forsvarligt. Kødet købes inden afrejse og er vakuumpakket eller undervejs i supermarkeder. Der købes brød, frugt og
grøntsager undervejs.
Drikkevarer/vand er ikke inkluderet, men kan købes undervejs til rimelige priser og opbevares i køleboksen

Har du fødevareallergi eller er vegetarer skal dette oplyses skriftligt til os senest 14 dage før afrejse af hensyn til indkøb. Du bedes tage højde for, at
tilberedning af maden foregår under begrænsede forhold og udendørs og det derfor ikke er nok ikke at kunne lide champignon f.eks.

Drikkepenge
Drikkepenge i Afrika er ikke obligatorisk, men indenfor nogle fag er det en del af lønnen.

Spiser du på en restaurant er det kutyme at lægge 10% oveni, hvis du har fået en god service. Normalt giver man ikke taxachauffører drikkepenge.
Der er selvfølgelig altid undtagelser og disse er bærerne på Kilimanjaro-bestigningen samt mokorostagerne i Okavango-deltaet. Forhør nærmere.

Guiderne på Explore rejserne udfører et hårdt arbejde og arbejder mange timer dagligt, men de bliver lønnet efter ”industry standard”. Du er
velkommen til at give dem en skilling, hvis du føler de har gjort noget ekstra, der ikke kan forventes på turen. Men du er ikke forpligtet til det.
Føler du, at det forventes af dig fra hjælpernes side at du giver dem drikkepenge, så hører vi gerne om det.

Hvor meget bagage må jeg ha´ med
Hver deltager må medbringe 1 stk. bagage max. 20 kg (også selv om der fremgår et højere kiloantal på flybilletten) samt 1 håndtaske og 1
kamerataske. Bagagen SKAL være i en blød taske. Overvægtsbagage eller store hårde kufferter kommer ikke med trucken.

Der er kun dig til at bære din bagage, så pak så lidt og let som muligt. Du kan vaske langt de fleste steder undervejs og der er også steder, du kan
få vasket mod et beskedent beløb. I trucken opbevares bagagen i rum der er 70cm x 40cm x 38cm, så din bagage skal kunne gå ind i dem.

Trucken parkerer oftest ved de gæster, der camperer, så du skal selv bære din bagage over til, hvor du er indkvarteret. Tasker med hjul kan ikke
anbefales, da de hurtigt går i stykker når de kører gennem eventuel mudder eller sten.

Toilet/bad forhold
De fleste overnatningssteder har alle fornødenheder såsom varmt og koldt rindende vand, brusebad, alm. træk og slip toiletter. Der er dog enkelte
overnatningssteder som ikke har nogen faciliteter.

Hvad skal jeg huske
Ved bestilling af en Explore rejse skal du maile en kopi af dit pas til info@africatours.dk. Når du starter på din Explore rejse skal du oplyse
policenummer samt forsikringsselskab på din rejseforsikring.

Ovenstående er blot et udpluk af en række praktiske informationer på en Explore rejse. Inden afrejse modtager du en fuldstændig liste på engelsk.
Vi mailer den også gerne til dig inden.
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PRIS OG INFO

Overblik på rejsenOverblik på rejsen
Priser og afrejsedatoerPriser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer: Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse på økonomiklasse
• Indkvartering som camping eller indkvartering
• 4 x morgenmad, 0 x frokost og 3 x middag
• Udflugter som beskrevet under inkluderede aktiviteter
• Engelsktalende chauffør/guider
• Transfer til/fra lufthavnen
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Sovepose (medbringes selv, hvis camping)
• Ikke nævnte måltider, drikkevarer og drikkepenge
• Ekstra udflugter, der betales på stedet
• Forsikringer
• Vaccinationer

Afrejsedatoer: Ugentlig tirsdage og lørdage

Indikationspriser 2019:
Pris per deltager camping fra kr. 11.200,-/Enkeltværelsestillæg fra kr. 550,-
Pris per deltager indkvartering fra kr. 12.400,-/Enkeltværelsestillæg fra kr. 1.150,-

Indikationspriser 2020:
Pris per deltager camping fra kr. 11.600,-/Enkeltværelsestillæg fra kr. 550,-
Pris per deltager indkvartering fra kr. 13.000,-/Enkeltværelsestillæg fra kr. 1.150,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende. Den endelige pris afhænger af flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles. Der tages forbehold for ændring
af tider og indkvarteringssteder.
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