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OG HELSINKI
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Derefter er der tid på egen hånd, til 
at udforske byen nærmere. Indkvar-
tering på hotel centralt i byen. Aftens-
mad på hotellet.

3. dag: 
Lahemaa National Park – Rakvere 
– egne oplevelser i Tallinn 
Udflugt til Lahemaa National Park. 
Nationalparkens areal udgør ca. 650 km²  
og ligger ved nordkysten. Den inde- 
holder mest uberørt skov med  
smukke søer, fiskerlejer og historiske 
godser. Der bliver mulighed for en 
kort vandretur i den smukke natur, 
ligesom der bliver et ophold ved det 
gamle herresæde Palmse mõis. 

Videre til byen Rakvere som blev 
grundlagt i 1252 på resterne af den 
danske højborg Wesenbergh. Ophold 
i byen hvor vi hører om den danske 
historie samt mulighed for frokost. 

Om eftermiddagen er vi tilbage  
i Tallinn, hvor man kan opleve byen  
på egen hånd. For interesserede kan 
man tage med bussen til Kadriorg- 
kvarteret, hvor man bl.a. kan besøge 
Kunstmuseet Kumu, Kadriorg Art 
Museum eller TV-tårnet. 

Aftensmad på hotellet – efter en 
dag med mange oplevelser.

4. dag: 
Den Finske Bugt 
– Byrundtur i Helsinki 
Efter morgenmad tager vi afsked  
med Tallinn og Estland. Med færgen 
krydser vi Den Finske Bugt, og  
ankommer til Helsinki først på  
eftermiddagen. Vi starter med en 
byrundtur, hvor vi ser og oplever byens 
mange seværdigheder. Domkirken, 
Operahuset, Esplanaden, Det Olym-
piske stadion, besøg i den berømte 

1. dag: 
Udrejse til Stockholm 
– udsejlingen i skærgården 
Tidlig afrejse fra Sjælland, derefter 
med færgen til Helsingborg. Under-
vejs nydes morgenmad i bussen  
(kaffe/the, juice, rundstykke med 
pålæg). Videre op gennem det smukke 
Sverige til Stockholm, med passende 
pauser undervejs. 

Sidst på eftermiddagen går vi om 
bord på krydstogtfærgen, som  
rummer flere butikker, caféer, restau-
ranter, pianobar, kasino mv. 

Indkvartering i udvendige kahytter, 
alle med eget bad/wc samt vindue. Nu 
venter en flot oplevelse, nemlig den 
smukke udsejling gennem Stockholms 
skærgård. Til aften nydes en lækker 
aftenbuffet inkl. øl/vand/vin drikke ad 
libitum. Aftenen byder både på musik 
og dans, samt show ombord.

2. dag: 
Byrundtur i Tallinn 
Godmorgen på Østersøen! Dagen 
starter med en dejlig morgenbuffet, 
inden vi ankommer til Tallinn,  
Estlands smukke hovedstad, midt på 
formiddagen. Her skal vi opleve  
Tallinns middelalderby, som er blandt 
de bedst bevarede i Europa. Vi ser bl.a.  
domkirken, det gamle rådhus, parla-
mentet og den Danske Konges Have  
– stedet hvor Dannebrog faldt ned. 

Efter byrundturen er besøger vi det 
historiske og autentiske KGB Museum 
der giver et indblik i den kolde krigs 
Østeuropa. 

Kultur, natur og 
historie i Estland 
og Finland

04.40 Slagelse Busterminal 19.30
05.10 Ringsted Station 19.00
06.10 Glostrup Station 18.00

Vi bor på:
12. august–13. august
Natfærge Stokholm – Tallinn,  
overnatning i udvendig kahyt

13. august–15. august
Original Sokos Hotel Viru, Tallinn

15. august–16. august
Scandic Grand Marina, Helsinki

16. august–17. august
Natfærge Turku – Stockholm,  
overnatning i udvendig kahyt

AFGANG HJEMKOMST PRAKTISK INFORMATION

 Foreningen Norden Slagelse: 
 Tallinn og Helsinki – 6 dage 

Spar 50,- kr. pr. pers.

Bestil på 
www.egons-rejser.dk

ONLINE RABAT



Tempelpladsens kirke, Sibelius  
monumentet, markedshallerne og 
meget mere, er blot noget af det vi ser 
på rundturen. 

Derefter indkvartering på hotel 
centralt i byen. 

Efterfølgende tid på egen hånd, til 
at udforske byen nærmere. Helsinki 
er kendt for mange design butikker 
og rummer også Nordens største 
varehus – Stockmann. Aftensmadpå 
hotellet.

5. dag: 
Paimio og Turku 
– den finske skærgård 
Vi forlader Helsinki og sætter kursen 
mod byen Paimio, som er venskabsby 
til Slagelse. Vi ser byens Sanatorium 
fra 1933, som er tegnet af den  
verdenskendte arkitekt og designer 
Alvar Aalto. 

Videre til Turku, som er Finlands 
ældste by. Her bliver der er mulighed 
for at besøge slottet som stammer  
fra 1280. Slottet havde sin glans- 
periode i 1500-tallet under hertug  
Johan og Katarina Jagellonicas styre. 
En udstilling i slottets museum illu-
strerer byens historie. Er man mere 
til det maritime, kan det anbefales 
at besøge Forum Marinum, som har 
en stor samling af mange forskellige 
skibe og fartøjer. 

Først på aftenen går vi om bord 
på færgen der bringer os tilbage til 
Stockholm – turen går gennem en af 
verdens smukkeste skærgårde, den 
”finske skærgård”, der består af mere 
end 20.000 øer og skær. 

Indkvartering i udvendige kahytter, 
alle med bad/wc samt vindue.  
Aftenbuffet inkl. drikke ad libitum (øl/
vand/vin).

6. dag: 
Stockholms skærgård 
– hjemrejse  
Morgenmad i buffet restauranten. 
Herefter nyder vi indsejlingen til 
Stockholm – gennem skærgården der 
består af ca. 24.000 øer – her sejler 
man ganske tæt forbi mange af øerne. 

Ankomst til Stockholm, hvorefter 
vi sætter kurs mod Danmark. Pauser 
undervejs, før vi tager færgen til  
Helsingør, og videre til vores hjembyer.

Afrejse: søndag 12. august
Hjemkomst: fredag 17. august 

Pris pr. person i dobbeltværelse/
dobbeltkahyt:

Kr. 6.225,-
Tillæg for enkeltværelse/enkeltkahyt: 

kr. 795,-

Forbehold for ændringer i programmet.

Inkl. i prisen:
•  Buskørsel i 5 stjernet turistbus
•  Dansk rejseleder på hele rejsen
•  1 x morgenmad i bussen 1. dag; kaffe/

the, juice, rundstykke med pålæg, 
morgenbrød

•  Færge Helsingør – Helsingborg  
tur/retur

•  Natfærge Stokholm – Tallinn,  
overnatning i udvendig kahyt

•  2 x Aftenbuffet inkl. vin/øl/vand ad 
libitum på færgerne 1. dag og 5. dag

•  2 x morgenbuffet på færgerne 2. dag 
og 6. dag

Tilmelding:
Tilmelding til Egon’s Rejsebureau på  
telefon 7020 1847, senest den 1. maj 2018  
eller online på www.egons-rejser.dk.  
Husk at påføre ”Forening Norden” ved 
bestilling samt oplyse om fødselsdag/- 
måned/år.

Betaling:
Depositum kr. 500,00 + evt. afbestillings- 
forsikring opkræves kort tid efter til-
melding. Restbeløb skal betales 4 uger 
før afrejse.

•  2 x overnatninger i Tallinn
•  2 x aftensmad på hotellet i Tallinn
•  2 x morgenmad på hotellet i Tallinn
•  Entré KGB Museet
•  Færge Tallinn – Helsinki 
•  Entré til Tempelkirken, Helsinki
•  1 x overnatning i Helsinki
•  1 x aftensmad på hotellet i Helsinki
•  1 x morgenmad på hotellet i Helsinki
•  Natfærge Turku – Stockholm,  

overnatning i udvendig kahyt
•  Gebyr til Rejsegarantifonden 
•  Dansk moms samt turistskatter 

Tallinn
Smalle brostensbelagte gader, gamle bymure, betagende 
udsigtspunkter, tårne og en utrolig historisk atmosfære.  
Tallinn, hovedstaden i Estland, der tidligere hed 
Reval, har meget at tilbyde for dem, der længes efter 
at mærke historiens vingesus. Selvom byen er rig på 
middelalderlige seværdigheder, finder du også en 
række moderne butiksstrøg, indkøbscentre, butikker, 
restauranter og caféer. Der er noget for alle rejsende, 
der besøger denne smukke by ved Den Finske Bugt.

Helsinki
Finlands smukke hovedstad, Helsinki, er en trendy by 
med masser af kultur, shopping muligheder, restau-
ranter, der tilbyder verdensklasse mad og meget, 
meget mere. Det behagelige centrum er indenfor  
gåafstand til attraktive grønne områder, hvor  
besøgende har rig mulighed for at slappe af.
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Gældende såfremt ikke andet er aftalt skriftligt med gruppeleder

Generelle betingelser for grupperejser med bus
Bestilling og betaling af 
en-dags-ture 
Endeligt antal deltagere og betaling herfor 
senest 10 dage forud for udflugtsdatoen, 
såfremt ikke andet er aftalt skriftligt.

Der vil ikke blive tilbagebetalt for evt. 
afbud efter denne tidsfrist – men op-
krævet for evt. yderligere tilmeldte. Det 
er muligt at erstatte et afbud med anden 
deltager uden ekstrabetaling.

Bestilling og betaling af ture 
med overnatning
For grupper der ønsker at betale samlet, 
skal der på det i bekræftelsen angivne tids-
punkt betales et depositum på kr. 500,00 pr.  
pers. Tilmeldingen er ikke bindende fra 
vores side, før depositum er rettidigt ind- 
betalt. Restbetaling for grupper er 6 uger 
før afrejse, såfremt ikke andet er aftalt 
skriftligt.

For grupper i Ældre Sagen (og andre 
interesserede) tilbyder vi at stå for udsen-
delsen af girokort og billetter til hver enkelt 
deltager, når aftalt deltagerantal er tilmeldt 
hos gruppeleder. For disse grupper gælder, 
at depositum skal betales på den på giro-
kortet nævnte dato og restbeløbet 30 dage 
før afrejse.

Rejsens grundpris
Rejsens pris er baseret på et minimum antal  
betalende deltagere. Såfremt dette antal 
bliver mindre end det i tilbuddet oplyste, 
ændres rejsens grundpris pr. person. Beløbet  
oplyses når/hvis det endelige antal ligger 
under det i tilbuddet angivne minimum antal.  
Hvis ikke andet er aftalt skriftligt vil prisen 
altid være baseret på minimum 35 betalende  
deltagere og maksimum 48 deltagere.

Tillæg
Tillæg vil fremgå under hvert rejsemål. Delt 
dobbeltværelse kan kun bestilles, hvis man 
på forhånd har fundet en anden rejsedelta-
ger at dele værelset med. Hvis en rejsedel-
tager på delt dobbeltværelse melder afbud, 
vil der blive opkrævet tillæg for enkeltvæ-
relse hos den tilbageblevne gæst, der nu 
skal have værelset alene. Enkeltværelses-
tillæg vil altid blive opkrævet sammen med 
restbeløb. 

Gruppens afbestilling af rejsen
På det i bekræftelsen angivne tidspunkt 
tages stilling til, om turen skal/kan 
gennemføres og der vil ingen omkostninger 
være ved aflysning. Ved senere aflysning vil 
det indbetalte depositum samt præmie for 
afbestillingsforsikring være tabt.

Ved afbestilling af enkelte 
gæster, forudsat minimums-
antallet (turens grundlag) 
stadig er intakt
Depositum samt evt. tegnet afbestillings-
forsikring vil som minimum altid være tabt 
uanset tidspunktet for afbestillingen.

Afbestiller den ene af to personer på 
dobbeltværelse, vil der blive opkrævet til-
læg for enkeltværelse hos den person, der 
nu får værelset alene. Dette gælder uanset 
tidspunktet for afbestillingen. 

Evt. forudbetalte billetter til revy, teater, 
rundvisning o. lign. vil ikke kunne refunde-
res ved afbestilling.

Ved afbestilling tidligere end 31 dage før 
afrejsetidspunktet tilbagebetales 50 % af 
rejsens pris.

Ved afbestilling 30 dage (eller senere) før 
afrejsen er hele rejsens pris tabt.

Overdragelse
En afbudsplads kan tidligere end 14 dage 
før afrejsen erstattes af en ny deltager 
mod indbetaling af samme beløb, som skal 
refunderes (eller mangler at blive indbetalt 
af) den person, der har afbestilt. Der er kun 
tale om en afbudsplads, hvis den nye delta-
ger er tilmeldt inden 2 dage efter afbuddet. 
Ved senere bestilling betragtes deltageren 
som ny tilmeldt.

Afbestillingsforsikring 
En afbestillingsforsikring koster 7% af 
rejsens pris (min. kr. 75,00 pr. police) og 
dækker i tilfælde af akut, lægedokumente- 
ret sygdom hos rejsedeltageren selv, led-
sager eller nærmeste familie. Forsikringen 
skal tegnes samtidig med indbetaling af 
depositum for at være gyldig. Forsikringer 
kan ikke refunderes eller overdrages.

Husk rejseforsikring/hjemtransport-
forsikring samt gyldigt pas og det 
blå EU-sygesikringskort ved rejser 
udenfor Danmark.

Pladser i bussen
Fordeles efter aftale med gruppeleder.

Personlige papirer/penge
Husk (evt.) gyldigt pas og (altid) syge-
sikringsbevis samt at disse skal være 
i håndbagagen og ikke i kufferten. Husk 
ligeledes evt. valuta eller kreditkort til 
ferielandet.

Programændringer
Vi forbeholder os ret til at ændre på rejse-
rute, hotel samt helt at aflyse en tur, hvis 
forholdene efter vores skøn gør dette  

nødvendigt. Hvis en tur helt aflyses vil  
deltagerne få skriftligt besked senest  
10 dage før afrejse og det indbetalte beløb 
vil blive tilbagebetalt. Der kan altid fore-
komme ændringer i rækkefølgen af  
udflugterne på en rejse.

Reklamationer
Evt. reklamationer over hotel eller andet 
vedr. rejsen skal fremsættes på stedet, så 
evt. fejl eller mangler om muligt kan blive 
rettet omgående.

Rejsegods
Husk at mærke al bagage med navn og 
adresse. Vi gør opmærksom på, at rejse-
deltageren ved evt. skade på bagage skal 
meddele skaden til eget forsikringsselskab. 
Bureauet påtager sig intet ansvar for  
glemte sager.

Persondatapolitik 
For at du kan indgå aftale med os, har vi 
brug for følgende oplysninger: Navn,  
adresse, telefonnummer, og evt. e-mail 
adresse. Ved krydstogt samt rejser med 
natfærge, har vi også brug for fødsels-
dag-måned-år samt evt. pas oplysninger. Vi 
foretager registreringen af dine person- 
oplysninger med det formål at kunne levere 
varen til dig. Personoplysningerne registre-
res hos Egon’s Rejsebureau og opbevares  
i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi indsamler personoplysninger via vores 
website og ved telefonisk eller personlig 
henvendelse, med henblik på at indgå og 
opfylde aftalen med dig, om den ydelse du 
gerne vil modtage fra Egon’s Rejsebureau. 

Kundeservice- og finansafdeling ved  
Egon’s Rejsebureau har adgang til de  
oplysninger, der registreres om dig. Oplys- 
ninger afgivet til Egon’s Rejsebureau  
videregives ikke til tredjemand med  
mindre dette er nødvendigt for at opfylde 
den aftale vi har med dig som kunde, og  
vi registrerer ingen personfølsomme  
oplysninger. 

Du har også ret til indsigt i, hvilke  
oplysninger, der er registreret om dig,  
hvilket formål de anvendes til, hvem  
oplysningerne evt. videregives til, og hvortil 
oplysningerne stammer, såfremt de ikke 
er afgivet af dig selv.. Disse rettigheder har 
du efter Persondataloven og henvendelse 
i forbindelse hermed kan rettes til Egon’s 
Rejsebureau. 

Egon’s Rejsebureau forbeholder sig ret  
til løbende at ændre og opdatere sin person- 
datapolitik, hvorfor der henvises til hjemme- 
siden www.egons-rejser.dk for den til en-
hver tid gældende person-datapolitik.


