
 
 
Ferierejse for singler til  
Marmaris – Tyrkiet 1. – 8. oktober 2015 
 
Charterferie for dig som gerne vil rejse sammen med andre! 

 
 
Turen omfatter: 
 

 Fly fra Billund og Kastrup til Dalaman Lufthavn t/r    
 Transfer t/r 
 Mad ombord i flyveren t/r 
 7 overnatninger på det 4   Hotel Pasabey 
 All. Inclusive - morgenbuffet, frokostbuffet, aftenbuffet og drikkevarer på hotellet 
 All. Inclusive – begynder ved in check og slutter ved ud check kl. 12.00 på afrejsedag 
 Professionel dansk guideservice 
 Velkomstmøde 
 Forskelligt underholdning på hotellet 

 
På hotellet vil der være gratis Wi Fi, i receptionsområdet.  
 
BETALING: 
Pris for ovenstående 5.395,- kr. i delt dobbeltværelse  
 
Prisen er excl. udflugter, entréer, drikkepenge og forsikringer. 
Enkeltværelsestillæg 1.200,- kr. 
 
BEMÆRK: Du kan kun deltage, hvis du har tegnet rejseforsikring. Det anbefales, at du også tegner en 
afbestillingsforsikring. Mange har en rejseforsikring i forbindelse med indboforsikringen. Ring gerne og 
forhør nærmere om forsikring. BEMÆRK din forsikring skal være i orden, inden du indbetaler depositum. 

 
1. rate depositum 2.500,- betales senest den 20. juli 2015. 
 
Ringkøbing Landbobank                  Ring angående kontonummer til betaling 
Enkeltværelsestillæg 1.200,- indbetales sammen med 1 rate. (Begrænset antal til rådighed) 
 
Restbeløb 2.895,- indbetales senest 1. september 2015.  
 
Du er først tilmeldt, når din indbetaling er registreret. Framelder du dig turen før 2. rate skal 
indbetales, tilbagebetales der ikke indbetalt depositum og tillæg. 
Ved framelding efter 20. juli 2015 må du påregne, at der ikke kan ske refusion. 
Rejsen kan ikke overdrages til anden person. 
 
Detaljer om flyafgang, mødetidspunkt i lufthavn og bagageregler vil senere blive fremsendt. 
Du vil også modtage info om området, som der også kan findes på Internettet. 
 
Turen arrangeres i samarbejde med Bravo Tours A/S, som er teknisk rejseudbyder og med 
rejsegarantinumret 1242 i Rejsegarantifonden og med CVR-nr. 21148180 
 
Se i øvrigt  www.frichrejser.dk    -   Yderligere oplysninger ring på 29 24 32 30 til Nancy 
 
 
Med venlig hilsen Nancy   
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