Prisen pr. person i delt dobbeltværelse er
kr. 1.995,- og det dækker alt i programmet nævnt
(excl. frokoster og drikkevarer).
Enkeltvær. tillæg kr. 350,-.
Der er plads til 50 deltagere og pladserne sælges efter
”først til mølle”. Tilmelding sker til Klingenberg
Busrejser, tlf. 5852 3200 eller mail info@klingenbergrejser.dk med angivelse af navn og telefonnummer på
antal tilmeldte, og herfra sendes opkrævning på turen.
Man er ikke garanteret plads før betaling foreligger, og
der er sendt bekræftelse fra Klingenberg Busrejser
Seneste tilmelding er mandag d. 1. oktober 2018.
Med venlig hilsen Midt- og Vestsjællands Kaniner
Uddrag af Rejsebestemmelser for Klingenberg Busrejser.
Bestilling og Betaling:
Rejsebevis tilsendes sammen med 2 indbetalingskort, et til depositum og et til
restbetaling.
Depositum udgør kr. 800,- pr. person og betales senest 10 dage efter modtagelsen.
Evt. præmie for afbestillingsforsikring betales samtidig med depositum.
Tilmelding er ikke bindende fra vores side, før depositum er indbetalt.
Restbetaling er 30 dage før afrejse.
Kundens afbestilling af rejsen:
Afbestilling indtil 30 dage før afrejse er depositum tabt, mellem 30-14 dage før afrejse er
50 % af rejsens pris er tabt.
Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.
Pladser i bussen:
Fordeles i takt med tilmelding af foreningen.
Der køres med røgfri bus
Bemærk:
Ved afbud og/eller sygdom fra din rejseledsager / værelsesfælle og dermed ændring fra
brug som dobbelt til enkeltværelse, skal der påregnes almindeligt tillæg for
enkeltværelse.
På denne rejse er rejsebestemmelser for Klingenberg Busrejser gældende.
Vi tilsender gerne vort busrejseprogram med de samlede rejsebestemmelser
Teknisk arrangør:

KLINGENBERG
Fulbyvej 4T - 4180 Sorø
58 52 32 00
www.klingenberg-rejser.dk
Medlem af rejsegarantifonden nr. 2075

Tag med på
”Europaschau”
Herning d. 9.–10. nov. 2018
Forventet total antal dyr ca. 30.000
15.000 fjerkræ, 10.000 kaniner
4.000 fugle og 500 marsvin

Tag med til Europaschau 2018 i Herning og få én
på opleveren. Vi starter tidligt ud fra Valby med
diverse opsamlingssteder for at nå i god tid til
Herning, hvor du/I får 2 dage på messen.
Kl. 06.00

Afgang fra Valby Station,
opsamling i Ølby, Ringsted,

Sorø, Slagelse samt Korsør.
Kl. 10.30-10.45

Ankomst Herning Messe-center,
udlevering af
partoutkort.

Kl. 16.30
Afgang til Hotel
Vildbjerg

Kl. 18.30

Lækker stor buffet på Vildbjerg,
excl. drikkevarer.

Kl. 11.00-16.00
Messe

Kl. 09.00

Afgang til Herning Messen.

Kl. 15.00

Afgang fra Herning Messen med

Afsætning som opsamling, og
med forventet ankomst i Valby
kl. ca. 19.15.

