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Indien
Indien er et af de lande der, der er umulige at beskrive; det skal opleves. Det er kontrasternes land, det er
farvernes land, det er mangfoldighedens land. Indiens størrelse og variation gør, at det er fuldstændigt umuligt at
besøge hele landet på en rejse. Alle steder kan man mærke historiens vingesus.
Efter en vel overstået og spændende konference, på India Habitat Centre i Delhi, tager denne rejse jer til nogle
af de mest ikoniske oplevelser Indien har at byde på: Tiger (hvis man er rigtig heldig), Taj Mahal og ikke mindst
Jaipur, der giver et indblik i Maharaja´ernes liv når I besøger det imponerende Amber Fort. I Delhi vil I på mange
måder opleve nutidens og fremtidens Indien. Fortidens Indien kommer I også til at møde under besøget i Jaipur.
Velkommen på denne rejse, der vil udfordre alle jeres sanser.

tirsdag
24 april 2018

AFREJSE FRA OSLO, STOCKHOLM ELLER KØBENHAVN
Afrejse med Emirates til Dubai. Herfra er der videre forbindelse med Emirates til Delhi.
Flyet afgår 03:55 og ankommer 09:05 (25/04-2018).

onsdag
25 april 2018

Ankomst transfer
Ved ankomsten til Delhi, og efter at have overstået de normale formaliteter i lufthavnen,
vil I blive mødt af én af vores repræsentanter, der vil sørge for transport til Le Meridien.
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Indien – Introduktion
INTET andet land kommer tæt på, at være så foranderligt, så levende og fascinerende som
Indien. Det føles som om, at hver gang du besøger landet, er det som et nyt kig i et
kalejdoskop. Landets historie er bygget på legender, myter og store religioner. Ethvert sted
i Indien synes at have sin egen historie og charme, uanset om du besøger de sneklædte
Himalaya bjerge, Rajahstans ørkener og borge eller Keralas backwaters. Indien kan være et
svært lande at rejse i, men langt de fleste mener, at det er det hele værd.

Delhi - Introduktion
Byen består af syv adskilte byer, hvor kun New og Old Delhi er beboet i dag. En tur gennem
Delhis bydele er næsten som en tidsrejse. Bortset fra bymuren står store dele af det gamle
Delhi, som da byen blev grundlagt under navnet Shahjahanabad i 1600-tallet. Her slæber de
lokale store sække med krydderi gennem byen og juvelerer vejer guld på gamle støvede
vægte. Det nye Delhi er præget af de smukke parlamentsbygninger fra kolonitiden, og
bevæger man sig videre til Gurgaon, er der pludselig skryskrabere med moderne kontorer og
shoppingcentre.
Størstedelen af indbyggerne i Delhi er muslimer, som bl.a. opsøger Jami Masjid, Indiens
største moské, der sammen med Det Røde Fort er højdepunkterne på en vandretur i Old
Delhis labyrintiske, snævre gader. De bugner af basarer, restauranter og moskéer.

Hotel: Le Meridien

Fire nætter
Double eller single Club værelse - ophold er inklusiv morgenmad
La Meridien er et moderne indisk inspireret hotel i centrum af Delhi. Fra hotellet er der
kun to kilometer til Præsidentpaladset, Parlamentsbygningen og Connaught Place.
Omkring hotellet er der grønne områder og forskellige butikker og restauranter.
På hotellet er der swimmingpool, træningscenter og 6 forskellige restauranter. Alle
værelserne er moderne indrettet og fra hotellet er der en glimrende udsigt over Delhi.
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torsdag
26 april 2018

Transfer til/fra hotel og India Habitat Center
(morgen ud til konferencen og eftermiddag/aften tilbage til hotellet)
I deltager i WRHC2018 konferencen (World Rural Health Conference).
http://www.globalfamilydoctor.com/Conferences/15thWorldRuralHealthConference.aspx

fredag

Transfer til/fra hotel og India Habitat Center

27 april 2018

lørdag

(morgen ud til konferencen og eftermiddag/aften tilbage til hotellet)
I deltager i WRHC2018 konferencen (World Rural Health Conference).

Transfer til/fra hotel og India Habitat Center

28 april 2018

(morgen ud til konferencen og eftermiddag/aften tilbage til hotellet)
I deltager i WRHC2018 konferencen (World Rural Health Conference).

Jeres sidste dag på WONCA konferencen er slut. Dagen efter
fortsætter I på en spændende rejse til nogle af Indiens store skatte.
søndag
29 april 2018

Delhi - Agra
Transfer fra Delhi til Agra.
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Agra - Introduktion
Taj Mahal er den store turistattraktion, der har sat Agra på verdenskortet. Taj Mahal er
udnævnt til et af verdens syv nye vidundere - og det er der god grund til. Det imponerende
gravmæle opført i hvid marmor, bygger på en gribende kærlighedshistorie. Da stormogulen
Shah Jahans elskede kone Mumtaz døde i barselsseng svor han at bygge et minde for hende,
hvis lige verden ikke havde set. Efter et besøg ved Taj Mahal må man konkludere, at det
lykkedes.
Agra er dog ikke kun Taj Mahal. Det fantastiske Agra Fort er velbevaret og byens altid
levende bazar er også et besøg værd. Både fortet og Taj Mahal ligger med udsigt til den
hellige Yamuna flod.
Ved ankomsten til Agra checker I ind på jeres hotel. Om eftermiddagen tager I på udflugt.
I aften skal I spise på en lokal restaurant (drikke varer er ikke inkluderet).

Udflugt: Itmad Ud Daullah
Denne eftermiddag skal I besøge Itmad Ud Daullah, der også refereres til som det lille Taj
Mahal. Templet, der blev bygget i starten af 1600-tallet, anses af mange som inspiration
for Taj Mahal. Den primære bygning er et mausoleum, men man finder flere mindre
bygninger og smukke haver i området.

Hotel: Four Points by Sheraton

To nætter
Double eller single standard værelse - ophold er inklusiv morgenmad
Four Points by Sheraton i Agra tilbyder både en stor udendørs pool og en restaurant med
en fantastisk udsigt over byen. Det berømte Taj Mahal ligger kun et par kilometer fra
hotellet, og der er da også udsigt til den smukke bygning fra hotellet.
Værelserne er moderne og lever op til Sheratons gode standard. Der er flere
restaurantmuligheder på hotellet. Blandt andet Oasis, hvor der serveres både indiske og
internationale retter, samt The Roof Top, hvor gæster kan spise, mens de nyder udsigten
til Taj Mahal.
mandag
30 april 2018

Udflugt: Taj Mahal (solopgang)
Meget, meget tidligt morgen drager I afsted mod Taj Mahal for at se solopgangen. Taj
Mahal er alt, der er blevet sagt om det og mere til. Det tog 22 år og 20.000 mand at bygge,
det hvide marmor blev hugget ca. 320 km. væk og det blev transporteret til stedet af 1000
elefanter.
Taj Mahal blev bygget i midten af det 17. århundrede af Mughal Emperor Shah Jahan som
et udtryk for hans kærlighed til sin kone Mumtaz Mahal. Stedet er utroligt smukt og
medtaget på UNESCOs liste over Verdens Kulturarv.
Efter besøget ved denne helt unikke bygning kører I tilbage til hotellet og får morgenmad.

Udflugt: Agra Fort
Om eftermiddagen besøger I Agra Fort, et enestående eksempel på Mughal arkitektur.
Agra Fort er formentlig det mest betydningsfulde fort i Indien. Stormogulerne
(herskergruppen Mughal), der inkluderer Babur, Humayun, Akbar, Jehangir, Shah Jahan og
Aurangzeb levede her, de havde deres hovedstad her, og herfra regerede de det store
indiske Mughal-imperium. Landets store rigdomme blev opbevaret her, og det var her den
økonomiske politik (og al anden politik i øvrigt) blev udformet. Agra Fort var selve
hovedstaden, og stedet blev besøgt af udenlandske statsoverhoveder, ambassadører,
fornemme og almindelige rejsende, som på forskellig måde har bidraget til at påvirke og
udforme Indiens historie.
Senere denne aften ser I fra Mehtab Bagh solen gå ned bag Taj Mahal.
I aften er der arrangeret middag på hotellets restaurant (drikkevarer er ikke inkluderet).
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tirsdag
01 maj 2018

Agra - Ranthambore
Fra morgenstunden kører I mod Ranthambore. På vejen besøges Fatehpur Sikri - den
forladte røde sandstensby, der blev bygget i slutningen af det 16. århundrede. Byen var
dog ikke beboet længe, da brøndene pludselig tørrede ud. Derfor står byen næsten som da
den blev bygget for flere hundrede år siden. Fremme ved Ranthambore køres I til jeres
hotel.

Ranthambore National Park - Introduktion
Den berømte Ranthambore National Park er det bedste sted at spotte vilde tigre i Rajasthan.
Over 1300 kvadratkilometer vild natur og jungle indrammet af bakker og klipper. I centrum
af parken står Ranthambhore Fortet fra det 10. århundrede. Spredt i det store fort er gamle
templer, moskeer, jagtpavillioner, krokodillefyldte søer og gravhøje.
Parkens helt store tilløbsstykke er selvfølgelig de majestætiske tigre. Der er udover tigrene
også et sprudlende dyre- og fugleliv i parken. Støder man ikke på den sky tiger er der derfor
stadig store oplevelser at finde i nationalparken.

Hotel: Shergarh Resort

To nætter
Double eller single luxury tent (telt værelse) - ophold er inklusiv morgenmad
Shergarh ligger i en stor oase a smukke haver tæt ved junglen og den ikoniske
Ranthambore nationalpark. Det er derfor det perfekte sted at overnatte, hvis man ønsker
at tage på opdagelse i nationalparken, der er kendt for sine tigre.
Hotellet er domineret af elegant indisk arkitektur og indretning. Der er desuden en stor
pool, hvor man kan slappe af mellem udlugter til Ranthambore. Hotellet byder desuden på
en restaurant, hvor der både serveres indiske og internationale retter.
Opholdet i Ranthambore inkluderer morgenmad, frokost og aftensmad (drikkevarer er ikke
inkluderet). Alle måltider nydes på jeres hotel.
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onsdag
02 maj 2018

Game Drive (safari) i Ranthambore National Park (tidlig morgen)

I dag skal I på game drive i Ranthambore National Park, som kan forgå bådeom morgenen,
eftermiddagen og aftenen. I kører, i Jeeps, rundt i parken, hvor I kan være så heldige at
spotte tigre.
Ranthambore er mest kendt for dets store tigerpopulation. Reservatet har, udover tigre,
blomstrende fuglepopulationer med mere end 270 forskellige arter.
Antallet af tigre i parken har varieret meget gennem årene. I 2005 var der kun 26 tigre i
Ranthambore, men i 2008 registrerede man mere end 14 nye tigerunger. Dette skyldes i
vid udstrækning, at man havde gjort en stor indsats for at bekæmpe krybskytteri.
Landsbyfolkene i regionen blev opfordret til at holde sig uden for parken, og samtidig blev
der sat overvågningskameraer op tværs over reservatet. Den indiske regering ydede også
153 millioner dollars til indsatsen.
Efter safarien vender I tilbage til jeres hotel og nyder et velfortjent morgenmåltid. I har
efterfølgende mulighed for at slappe af på hotellet.
I når at få endnu 2 game drives under jeres ophold i Ranthambore. Nemlig om aftenen
d. 02/05 samt om morgenen d. 03/05.

torsdag
03 maj 2018

Ranhambore - Jaipur
Transfer fra Ranthambore til Jaipur.

Jaipur - Introduktion
Rajasthans hovedstad, Jaipur, gemmer på historie, farver og et fantastisk fort. Byens
farverige gader, kan for den udefrakommende virke kaotiske. Busser snor sig ind og ud
mellem rolige kameler, cykel rickshaws og utålmodige motorcyklister. Blandet med dette
kaos er Jaipurs historiske steder, hvor der ånder ro fra en anden tid.
I Jaipurs midte husede byens palads den tidligere kongelige familie; bazaren sprudler med
liv og farver og lidt udenfor byen i det bakkede terræn, der omgiver Jaipur, ligger Amber
Fort - byens fantastiske hovedattraktion.
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Hotel: Alsisar Haveli

To nætter
Double eller single standard værelse - ophold er inklusiv morgenmad
Alsisar Haveli ligger som et lille palads i centrum af den lyserøde by, Jaipur. Hotellet er
opført i traditionel Rajput-arkitektur og byder på en dejlig have og swimmingpool.
De lyse værelser er indrettet med træmøbler, himmelseng og fin indisk indretning. Fra
hotellets tagterrasse er der udsigt over Nahargarh-fortet. I hotellets restaurant Durbar Hall
serveres der både lokale og internationale retter.
I aften er der arrangeret middag på hotellets restaurant (drikkevarer er ikke inkluderet).
fredag
04 maj 2018

Udflugt: Amber Fort, Palace of Winds & Sightseeing i Jaipur
I starter dagen med en times yoga. Det er ganske frivilligt, men en rigtig god måde at
komme i gang på.
Udflugten i dag tager jer lidt udenfor Jaipur til den gamle hovedstad Amber. Her skal I
opleve det fantastiske Amber Fort. Maharaja Mansingh, der var Mughal Emperors mest
succesfulde general, startede konstruktionen af Amber Fort i det 17. århundrede. Amber
sad på magten inden bypaladset i Jaipur blev bygget. Fortet er omringet af befæstede
rækværker og har udsigt til Moat søen. Ruiner og jordiske rester er spredt over Aravalli
bakkerne.
Når I når toppen, går I gennem det vidstrakte kompleks af gårde og haller. Mange af
rummene har flotte vægmalerier med dyrebare sten og spejle indlagt i væggene. Mest
fascinerende er The Sheesh Mahal (spejlenes hal), hvor en enkelt lampe reflekteres i de
mange spejle og oplyser rummet. På vejen til Amber stopper I og ser ”the Palace of
Winds” også kendt som Hawa Mahal.
I fortsætter på en byrundtur i Jaipur. Her ser I mange af byens højdepunkter heriblandt
bypaladset, der er et overvældende kompleks af ypperlige paladser, haver og gårde samt
dekorativt kunst. I besøger også Jantar Mantar eller det astronomiske observatorium
bygget af Sawai Jai Singh i 1726. Derudover får I også mulighed for at se jer omkring på de
lokale markeder.
I aften skal I spise middag på en lokal restaurant (drikkevarer er ikke inkluderet).

lørdag
05 maj 2018

søndag
06 maj 2018

Jaipur - Delhi
Transfer fra Jaipur til Delhi.
Der er arrangeret middag denne sidste aften i Indien.
Efter middagen er der transfer til Delhi lufthavn.
Vi forventer de fleste flyver mod Skandinavien lige omkring midnat.
Hvis dette ikke kan lade sig gøre kan vi arrangere overnatning i lufthavnen.

AFREJSE FRA DELHI TIL OSLO, STOCKHOLM ELLER KØBENHAVN
Forventet afgang, med Emirates, vil ske lige omkring/lige efter midnat.
Nøjagtige tider kender vi først når vi går i gang med at booke jeres flybilletter.
Fra Dubai flyves tilbage til Oslo, Stockholm og København.
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PRISER – ALLE PRISER ER FRA PRISER:
Pris for ovenstående rejsearrangement:
Konference deltager (deler dobbelt værelse med sin rejseledsager)
DKK 22.918,00
Konference deltager (ophold i single værelse)
DKK 24.143,00
Rejseledsager (deler dobbelt værelse med sin rejseledsager)
DKK 13.418,00
Prisen er pr. person i de angivne typer af værelser og for det angivne antal rejsende.
For at pris/budget kan holde kræver det at der skal være minimum 12 personer på rejsen.
Turen gennemføres med lokal engelsk talende rejseleder (på rundrejsen).
Der er ingen rejseleder bistand i forbindelse med konferencen.

Hvad er inkluderet i prisen:
Nedenfor ses hvilke produkter og services, dvs. fly, hotel, transport og udflugter, der er inkluderet i prisen.
Vær opmærksom på, at det der ikke er medtaget herunder, heller IKKE er inkluderet i prisen. Der henvises
endvidere til den detaljerede beskrivelse af rejsen for yderligere specifikation af de enkelt produkter og
services. Hvis I er i tvivl om, hvad der er inkluderet, er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig for en
uddybende gennemgang.
Bemærk: Pr. 1. januar 2018 modtager vi ikke længere kreditkort.
Nedenstående er et eksempel på flyrejsen til Dubai og Delhi fra København. Vi har naturligvis mulighed for at
tilbyde andre flyselskaber / alliancer. Ligeledes er det også muligt at afrejse fra andre steder i Skandinavien
(indenrigs lufthavne). Vi hjælper gerne med at finde den løsning der bedst passer dig/jer i forhold til valg af
flyselskab, alliancer, antal mellemlandinger og pris.
Derfor er det heller ikke sikkert at alle rejsedaltagere kommer med samme flyselskab.

Vigtigt:
Vi gør opmærksom på, at det altid er den rejsendes eget ansvar at undersøge og overholde alle indrejseregler.
Vi anbefaler desuden, at man checker de gældende rejsevejledninger til ens rejsedstinationer.

Husk:

Det er vigtigt, at vi modtager pas kopier fra alle rejsende allerede ved bestilling af rejsen (billedsiden).
Da rejsen går via eller til nedenstående destinationer, skal du forholde dig til følgende:
Indien:
Vær opmærksom på at der er visumpligt for rejser til Indien – læs mere på www.um.dk
Turistviusm/visa kan søges online:
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html for danske statsborgere
https://www.indianembassy.se/pages?id=eyJpdiI6IkhzZk8rQVplbFJtVk52czQzTlE5eWc9PSIsInZhbHVlIjoiditoRW1
wTzRjVWloT0k4WUhpT1RDQT09IiwibWFjIjoiOWRmMmViM2ZkMmQyNjQxMmU4NTdjMmMyZGVlZGExODQ3Ym
IxZjliNTAxOGZlNWQ3MjU0MzEzYzAyNjQxMDMxYyJ9 for svenske statsborgere
http://www.indemb.no/visa.html for norske statsborgere
Forenede Arabiske Emirater:
Vi skal modtage en paskopi, således at vi kan registrere pas oplysninger til flyselskabet.

Flyrejser
Dato
ti
on
sø
sø

Flyrute

24 apr 18
25 apr 18
06 maj 18
06 maj 18

Klasse

Oslo, Stockholm eller København til Dubai
Dubai til Delhi
Delhi til Dubai
Dubai til Oslo, Stockholm eller København

Economy seat
Economy seat
Economy seat
Economy seat
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Overnatning
Dato

Nætter Sted

Hotel

Type

on

25 apr 18

4

Delhi

Le Meridien

sø

29 apr 18

2

Agra

Four Points by Sheraton

ti

01 maj 18

2

Shergarh Resort

to

03 maj 18

2

Ranthambore
National Park
Jaipur

Double eller single Club room - ophold er inklusiv
morgenmad
Double eller single standard room - ophold er
inklusiv morgenmad
Double eller single luxury tent - ophold er inklusiv
morgenmad
Double eller single standard room - ophold er
inklusiv morgenmad

Alsisar Haveli

Transport
Dato

Sted

on
to
fr
lø
sø
ti
to

25 apr 18
26 apr 18
27 apr 18
28 apr 18
29 apr 18
01 maj 18
03 maj 18

lø

05 maj 18

Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Agra
Ranthambore
National Park
Jaipur

Transport metode

Type

Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer

Shared service
Shared service
Shared service
Shared service
Shared service
Shared service
Shared service

Transfer

Shared service

Øvrigt
Dato
sø
ma
ma
ti
on
on
fr

Service

29 apr 18
30 apr 18
30 apr 18
01 maj 18
02 maj 18
02 maj 18
04 maj 18

Type

Itmad Ud Daullah
Taj Mahal (solopgang)
Agra Fort
Game Drive
Game Drive
Game Drive
Amber Fort, Palace of Winds & Sightseeing i Jaipur

Shared service
Shared service
Shared service
Shared service
Shared service
Shared service
Shared service

Prisen inkluderer:

og såfremt disse elementer indgår i rejseplanen:

→ Alle flystrækninger som nævnt i rejseplanen
→ Lufthavnsskatter og afgifter (dog betales nogle

→ Alle transfers til og fra lufthavne
→ Overnatning i standardværelser, med mindre

→

→

lufthavnsskatter lokalt ved check-in)
Forsikring af rejsen gennem Rejsegarantifonden
(dog kun ved køb af både fly og
landarrangement, eks. hotel, udflugt m.m.)

→
→

andet er nævnt i rejseplanen
Udflugter som beskrevet med engelsktalende
guide/chauffør
Al befordring som beskrevet i rejseplanen
Alle måltider som beskrevet i rejseplanen

Prisen inkluderer IKKE:

→
→
→
→
→

Visum- og indrejse- eller udrejseafgifter
Park / Conservation / Resort fees, med mindre at disse tydeligt fremgår som inkluderet
Rejseforsikring og afbestillingsforsikring (kan dog tegnes gennem os ved Gouda Rejseforsikring)
Egne omkostninger på rejsen til f.eks. drikkevarer, taxa, minibar, telefon, safety box eller wifi
Drikkepenge
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Afbestillingsforsikring (kun for danske statsborgere)

Det anbefales, at der tegnes en Sygdoms- og Afbestillingsforsikring. Denne forsikring dækker udgifter i
forbindelse med afbestilling grundet akut sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der indtræffer inden afrejsen, og
som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, samlever, børn, forældre og søskende. Forsikringspræmien er 5-8
% af rejsens pris. Forsikringen gentegnes hos andet forsikringsselskab. Betingelser udleveres på forlangende.
Forsikringen skal tegnes ved bestilling af rejsen.
Yderligere oplysninger om afbestillingsforsikringen kan findes på: http://www.gouda.dk/page277.aspx
Afbestillingsforsikring kan tegnes online på: http://www.hannibal.dk/foer-afrejse/rejseforsikring
Det er obligatorisk at få tilbudt en afbestillingsforsikring. Vær opmærksom på at I har modtaget dette tilbud.
Med mindre andet er anført på fakturaen, så er afbestillingsforsikring ikke inkl. i denne rejse og vores tilbud om
tegning af en sådan, er afslået.

Rejseforsikring (kun for danske statsborgere)

Jeg har vedlagt materiale på rejseforsikring, som I bedes studere. Er dette brev sendt elektronisk, så kan
forsikringerne findes og tegnes på: http://www.hannibal.dk/foer-afrejse/rejseforsikring. For rejser udenfor
Europa er I ikke dækket af Den Offentlige Sygesikring, og en decideret rejseforsikring anbefales kraftigt. Kontakt
os endelig hvis I har spørgsmål eller brug for yderligere information.

Årsrejseforsikringer (kun for danske statsborgere)

Rejser man under 1 måned, så kan man med fordel købe en årsrejseforsikring. Disse gælder for enkeltpersoner
og for familier. Denne forsikring kan udvides med årsafbestillingsforsikring, og forskellige andre tillæg såsom
skidækning og ulykkesforsikring. Læs mere her: http://www.gouda.dk/page1071.aspx og tegn online her:
http://www.hannibal.dk/foer-afrejse/rejseforsikring
Rejsen er underlagt vores generelle bestemmelser:
https://www.hannibal.dk/generelle-bestemmelser/
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WONCA 15th World Rural Health Conference 2018
TILMELDING - Ja tak, jeg vil gerne med på rejsen til Indien.
❑ Vil gerne deltage i WONCA konferencen + den efterfølgende rundrejse.
❑ Jeg vil gerne holdes underrettet om fremtidige kongresser via nyhedsbreve fra The
Scandinavian Delegation of Family Physicians. Husk at oplyse e-mail adresse.
Vigtigt! Ved tilmelding fremsend venligst kopi af pas!
Navn:__________________________________________________________________
Vigtigt at navn stemmer 100% overens med navn i pas! Fremsend venligst kopi af pas ved tilmelding.

Adresse:_________________________________________________________________
Postnummer:__________ By:_____________________ Land:______________________
Mobilnummer:___________________________
E-mail:__________________________________________________________________
Følgende rejser sammen med mig:
Bemærk venligst, at navne skal være angivet 100%, som de står i passet. Oplys venligst alder, hvis rejsende er et barn.

Navn:___________________________________________________________________
Navn:___________________________________________________________________
Navn:___________________________________________________________________
Vi ønsker afrejse fra:________________________(skriv byens navn)
Indkvartering i
❑ Enkeltværelse ❑ Dobbeltværelse
❑ Jeg ønsker afbestillingsforsikring. Dækker indtil afrejsen ved akut, pludselig opstået sygdom
hos den rejsende eller nærmeste familie. Kan kun tilbydes rejsende med adresse i Danmark.
❑ Jeg ønsker at modtage tilbud på rejseforsikring. Tilbydes kun til rejsende med adresse i
Danmark.

Dato:______________________ Underskrift ____________________________________
Sendes til: The Scandinavian Delegation of Family Physicians. Kogtvedvænget 9P, DK 5700
Svendborg. Mobil +45-40137092. Email: apelch@dadlnet.dk
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