
REJSENS PRIS, TILMELDING, BETINGELSER MV.

Fra d.11.–15. okt.
Pris pr. person kr. 9.995,– 
ved 2 personer i delt dobbeltværelse

 Der vil være et tillæg ved ønske om enkeltværelse

  Prisen inkluderer:

 • Transport af cykel t/r fra Danmark til Italien
 •  Bustransfer fra Milano lufthavn til Acqui Terme t/r
 •  4 nætter på det hyggelige 4-stjernede  

Grand Hotel Nuovo Terme i centrum  
inkl. morgenmad. Hotellet har spaafdeling  
og diverse behandlinger/massage mod betaling

 •  Aflåst cykelrum
 •  3 aftener på fantastiske restauranter, som alle  

er anbefalet i Michelin Guiden. Ex. drikkevarer
 •  3 x frokost, enten på cykelturen eller når vi  

kommer tilbage fra cykling. Ex. drikkevarer
 •  3 guider/personale.
 • Følgebil 
 •  Daglige cykelture i det smukke Piemonte  

med Jens Veggerby og lokale guides
 •  Besøg på vingård. Ex. drikkevarer
 •  Besøg på Colnago fabrikken
 •  Trøffeljagt med trøffelhunde
 •  Madlavning med italiensk kok 

(og egne trøfler)

  Prisen inkludererer ikke:
 
 •  Fly T/R

  SAS (København — Milano)
   Ud den 11/10 kl. 08.25 
  og hjem den 15/10 kl. 20.05 
  Pris p.t. ca. 2399,- inkl. bagage.  
  Her har vi bus, som henter og bringer.

  RYANAIR (København — Bergamo)
  Ud den 11/10 kl. 09.00 
  og hjem 15/10 kl. 19.40  
  Pris p.t. ca. 1.205,- inkl. bagage.  
  Her skal man selv fragte sig T/R.
 
 •  Vin og drikkevarer til måltiderne

Bemærk venligst:
Udgifter til forsikringer og lignende er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse 
påhviler den rejsende selv. Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til spa, behan-
dlinger osv. er ikke omfattet af prisen og afregnes direkte med hotellet.

Betaling:
Ved bestilling betales 50 % af det samlede beløb. Betaling af restbeløbet skal være 
Veggerby Sport & Kultur i hænde senest 1. september 2017.

Indbetaling skal ske på 3411-3562722777 anført med ”Piemonte” samt deltagerens 
navn. Ved indtegning senere end 1. Sep. skal hele rejsens pris betales ved bestill-
ing. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har Veggerby Sport & Kultur ret til at 
annullere rejsen uden varsel.

Tilmelding og betaling er bindende og kan ikke annulleres eller refunderes. Ønskes
sygdomsafbestillingsforsikring påhviler dette kunden selv via egen forsikring.

Ændring og afbestilling inden afrejse på  
Veggerby Sport og Kulturs foranledning:
Veggerby Sport & Kultur har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: 
Såfremt Veggerby Sport & Kultur inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst 
muligt informeres herom. 

Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at Veggerby Sport & Kultur ikke 
vil kunne levere de aftalte ydelser - eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end 
aftalt.

Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret 
til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder 
dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes 
som bagatelagtige.

Samtidig med at Veggerby Sport & Kultur informerer kunden om aflysningen eller 
ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har og hvordan 
kunden i øvrigt skal forholde sig. 

I tilfælde af, at Veggerby Sport & Kultur aflyser rejsen, uden at det skyldes den 
rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt 
samtlige indbetalte beløb. Herunder ved for få tilmeldinger. 

Rejsen gennemføres kun ved minimum 15 deltagere.

For mere info skriv til info@vsok.dk
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