TILMELDING OG BETALING
•
•
•
•
•

•
•

Skemaet: scannes/e-mailes til info@biotravel.dk eller postes til Biotravel, Forhåbningsholms Allé 43, 1tv, 1904 Fdr. berg C.
Depositum: 2000 kr/person (særlige regler for egne gruppebookinger og individuelle rejser) betales senest 3 dage efter
fakturamodtagelse til
BIOtravel, regnr. 2257, kontonr. 4378-638-297. Skriv fakturanummer + navn.
Restbetaling: betales senest 120 dage før afrejse (særlige regler for egne grupper og individuelle rejser)
Rejsedokumenter: Flybilletter og rejseplan fremsendes senest 10 dage før afrejse.
Rejse/sygeforsikring: er ikke inkluderet i prisen. Det gule/blå kort ikke dækker uden for Europa. Det er et krav fra vores side,
at deltagerne har en fuldt dækkende rejseforsikring på turen. Bemærk, at der særlige regler, hvis man er over 70 år eller
inden for de sidste måneder før afrejsen har været i behandling for en lidelse. Forhør hos fx. Europæiske. Og medbring
forsikringspolicen på rejsen.
Afbestillingsforsikring: er ikke inkluderet. Bruges, hvis man må aflyse før afrejsen pga. sygdom. Afbestillingsforsikring (6% af
rejsens pris) skal indbetales sammen med depositum for at være gyldig.
Se evt. nærmere om forsikringerne på www.europæiske.dk. Vi kan godt hjælpe med at købe forsikringer

Ved rettidig betaling af depositum er aftalen bindende for begge parter og deltageren bekræfter samtidig, at have læst og
accepteret de mundtlige, skriftlige, i brochurematerialet og /eller på internettet oplyste vilkår for rejsen.
Navne i skemaet skal være identiske med navne i passet, da man ellers kan blive afvist ved flyet.
BIOtravel er medlem af
Rejsegarantifonden

scannes/e-mailes til info@biotravel.dk (eller postes til
BIOtravel, Forhåbningsholms Allé 43, 1tv, Fdr.berg C)

Afrejsedato og –år

•

Person 1:
Alle fornavne som i pas

•

Alle efternavne som i pas

•

Fødselsdag+år, alder på afrejsedag

•

Nationalitet

•

Dansk pas?

•

Pasnummer + udløbsdato

•

Person 2:
Alle fornavne som i pas

•

Alle efternavne som i pas

•

Fødselsdag+år, alder på afrejsedag

•

Nationalitet

•

Dansk pas?

•

Pasnummer + udløbsdato

Ja/Nej

Ja/Nej

Adresse, Postnummer/by
Telefon dag/aften+ mobil i Sydafrika
e-mail
Ønsker enkeltværelse mod tillæg
Bestil afbestillings-forsikring
(6% af turens pris. Indbetales med
depositum)
Bestil rejsesyge-forsikring
Jeg er forsikret på anden måde

JA / NEJ
JA / NEJ
JA/NEJ

Lider du af nogen fysisk/psykisk lidelse,
som vi bør informeres om, og som i givet
fald kunne forhindre normal deltagelse på
turen? Hvis ja, venligst beskriv:
Kontaktperson i DK under rejsen
Navn og telefon
Jeg er bekendt med programmets indhold og betingelser samt øvrige gældende regler
(se generelle betingelser og information)
Dato og Underskrift
Hvor har du hørt om turen?

