H
H
H
H
H
5s
bu

Tyskland – 3 dage

Techno-Classica
Essen, 2018
Verdensudstilling for vintage, classic og
prestige biler, motorsport, motorcykler mv.
Weekendtur til verdens største oldtimershow Techno-Classica Essen.
Nyd turen i komfortabel 5-stjernet bus, med ekstra benplads.
På Techno Classica finder man klassiske
biler, veteranbiler samt luksusbiler, racerbiler og motorcykler. Her findes reservedelsmarked, bogmarked, udendørs
stumpemarked og minimum 2.500 biler
til salg – i alle prislag. Ja, her er noget
for ethvert hjerte, der banker for olie,
benzin og fart.

tering og aftensmad på hotel Wyndham
Garden Dusseldorf Mettmann.

2. dag:
Techno-Classica Essen, 2018
Morgenmad på hotellet. Derefter kører
vi til Techno-Classica, der finder sted
i messecenteret i Essen. Vi er fremme
ved åbningstid kl. 9.00, og tilbringer hele
dagen indtil lukketid.
Vi vender tilbage til hotellet, hvor
aftensmaden nydes.

3. dag:
Techno-Classica Essen, 2018
og hjemrejse
Efter morgenmaden pakker vi bussen, og
vi kører igen til Techno-Classica i Essen.
Her tilbringer vi ca. 3 timer, inden turen
igen går mod Danmark. Der holdes pauser
undervejs. Forventet hjemkomst sidst
aftenen / først på natten.

1. dag:
Udrejse til Mettmann
Opsamling på Sjælland og Fyn samt
i Jylland. Med passende pauser undervejs,
går turen til hotellet i Mettmann. Indkvar-

Afrejse: fredag 23. marts
Hjemkomst: søndag 25. marts
Pris pr. person i dobbeltværelse:

kr.

2.095,-

Tillæg for enkeltværelse: kr. 395,Morgenmad i bussen, 1. dag
1 smurt rundstykke m/pålæg, 1 snegl,
1 juice brik samt kaffe/the: kr. 40,-

AFGANG

HJEMKOMST

06.00
07.00
07.30
08.30

DGI-Byen, Tietgensgade 65 v/bowling
Ringsted, Outlet, Bus P v/Klostervangen
Slagelse Busterminal
Odense, afkørsel 53,
Blommenslyst v/p-plads
09.15 Fredericia station,
Chr. Winthers vej v/p-plads
10.45 Padborg v/OK Tank, Lejrvejen 12

00.45
23.45
23.15
22.15
21.30
20.00

PRAKTISK INFORMATION
Vi bor på:
Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann Hotel
Peckhauser Strasse 5
D-40822 Mettmann
Tlf.: 00 49 800 1010 880
www.wyndhamgardenmettmann.com
Inkl. i prisen:
• Busturen
• 2 x overnatninger
• 2 x morgenmad
• 2 x aftensmad

• Entré til TechnoClassica (2. og 3. dag)
• Opsamling

Depositum:
På denne rejse er depositum kr. 1.000,Restbeløb:
Restbeløbet skal betales senest 1. februar 2018
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Din rejse begynder her
Hvad enten du skal med bus, fly eller skib, guider vi dig i den rigtige retning
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Rejs med
5-stjernet
bus

God komfo
rt og ek stra
benplads.
Kvalitetsre
jser
i Danmark
og hele
Europa. M
ange afga
nge
med 5-stjer
net bus.

Vi er medlem af Rejsegarantifonden med nr. 2271 og Danmarks Rejsebureau Forening

Bestilling og betaling
Vi tager, så vidt muligt, hensyn til speciel
kost, gangbesvær osv., blot det bliver oplyst
ved tilmeldingen (skal fremgå af billetten).
Det er dog forudsat ved turenes tilrettelæggelse, at alle deltagere er 100 % selvhjulpne eller ledsaget af egen hjælper.
Ved bestilling betales et depositum på
kr. 500,- pr. person. Tilmeldingen er ikke
bindende fra vores side, før depositum
er rettidigt indbetalt. Restbetaling skal
betales 30 dage før afrejsen.
Tillæg og rabatter
Evt. tillæg vil fremgå under hvert rejsemål og vil altid blive opkrævet sammen
med restbeløbet. Der kan i nogle tilfælde
opnås rabat ved at bestille online på
www.egons-rejser.dk
Kundens afbestilling/
ændring af rejsen
Ved afbestilling indtil 31 dage før afrejsen
er depositum tabt. Ved afbestilling i tidsrummet 30-14 dage før afrejsen er 50 %
af rejsens totale pris tabt. Ved afbestilling
senere end 14 dage før afrejsen er hele
rejsens pris tabt.
Evt. omkostninger til teater-/revy-/arrangements-billet vil altid være tabt. Gyldig
afbestilling kan kun modtages i bureauets

åbningstid: som er hverdage/mandagfredag kl. 09.30-16.30.
Pladser i bussen
Der er faste pladser i bussen, som fordeles
i takt med tilmeldingen. Det er muligt at ønske en bestemt plads, såfremt denne ikke
allerede er besat. Dog forbeholder bureauet
sig ret til at ændre pladsnummeret, såfremt
der sker ændringer i bussens indretning.
På mange af turene er der opsamlingsbus
(som kan være en minibus). Her er den bestilte plads først til disposition i turbussen.
Ved onlinebestilling kan busplads ikke
vælges og pladsnummer kan først oplyses
ved påstigningen.
Rejsegods og glemte sager
Husk at mærke al bagage med navn og
adresse. Vi gør opmærksom på, at rejsedeltageren ved evt. skade på bagage skal
meddele skaden til eget forsikringsselskab. Bureauet påtager sig intet ansvar for
glemte sager.
Personlige papirer og evt. medicin
Husk gyldigt pas og gult sundhedskort ved
rejser i Danmark/ blåt EU sygesikringsbevis ved rejser udenfor Danmark samt at
disse og evt. medicin skal være i håndbagagen (ikke i kufferten).

Rejseforsikring
Hjemtransport er ikke dækket af hverken
gult sundhedskort/eller blåt EU-sygesikringsbevis ved sygdom i udlandet. Det
anbefales at tegne rejseforsikring.
Afbestillingsforsikring
En afbestillingsforsikring koster 7 % af
rejsens pris (min. kr. 75,- pr. police) og
dækker i tilfælde af akut, lægedokumenteret sygdom hos rejsedeltageren selv,
ledsager eller nærmeste familie. Forsikringen skal tegnes senest samtidig med
indbetaling af depositum til rejsen for at
være gyldig.
Programændringer
Vi forbeholder os ret til at ændre på
rejserute, hotel samt helt at aflyse en
tur, hvis forholdene efter vores skøn gør
dette nødvendigt. Hvis en tur helt aflyses
vil deltagerne få besked senest 10 dage
før afrejse og det indbetalte beløb vil blive
tilbagebetalt. Der kan forekomme ændringer i rækkefølgen af de på en rejse nævnte
udflugter.
Reklamationer
Evt. reklamationer over hotel eller andet
vedr. rejsen skal fremsættes på stedet, så
evt. fejl eller mangler om muligt kan blive
rettet omgående.

Vi er medlem af Rejsegarantifonden – Dansk Rejsebureau Forening (DRF) samt Danske Busvognmænd.

Generelle bestemmelser for busrejser

