
 

 
 
Ferierejse for singler til Kreta i det græske øhav  
Hotel Galini Sea View fra 2.- 9. oktober  2016 
 
 

 

  
 
Praktiske oplysninger om turen til de 4* Hotel Galini Sea View - kun 250 meter til stranden 
 
BETALING: 
Pris for ferierejsen er  5.695,- kr. i delt dobbeltværelse. 
Ved delt DBV kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at bo sammen med.  
Framelder den ene sig, tildeles den anden en ny værelseskammeret eller der opkræves enkeltværelsestillæg. 

 
Prisen er excl. udflugter, lommepenge - forsikringer samt mad- og drikkevarer uden for hotellets område. 
Enkeltværelsestillæg 1.200,- kr. 
 
Turen omfatter: 
 

 Fly fra Billund Lufthavn til lufthavnen i Chania t/r 
 Transfer med dansk guide fra lufthavn til hotellet t/r - Ca. 22 km 
 7 overnatninger på det 4-stjernede Hotel Galini Sea View**** 
 All. Inclusive - morgenbuffet, frokostbuffet, aftenbuffet og drikkevarer 
 Køleskab på værelset 
 Professionel dansk guideservice 
 Velkomstmøde med orientering om området 
 På hotellet vil der være Internet 

 
Mad ombord på flyet kan tilkøbes for 200,- t/r 
 
VIGTIGT BEMÆRK:  
Du kan kun deltage, hvis du har tegnet rejseforsikring samt har det blå EU-sygesikringskort. 
Afbestillingsforsikring anbefales – skal tegnes inden du indbetaler depositum.   
Ring gerne og forhør nærmere om forsikring. Gauda og Europæiske Rejseforsikring kan anbefales. 
 

1. Rate depositum  2.500,- er forfalden til betaling senest 8. juli 2016  
(hvis du vil være sikker på en plads, skal du ikke vente med din booking. Kreta er populær og vi har kun et begrænset antal flysæder og 
værelser til rådighed.) 
 

Betaling til Ringkøbing Landbobank 7670 – 000 61 24 023 
Enkeltværelsestillæg 1.200,- kr.  indbetales sammen med 1. rate. 
 
Restbeløb 3.195,- indbetales senest 1. september 2016 
 
Du er først tilmeldt, når din indbetaling er registreret. Framelder du dig turen før 2. rate skal indbetales, 
tilbagebetales der ikke indbetalt depositum samt tillæg for enkeltværelse og mad ombord på flyet. 
Ved framelding efter 20. juli 2016 må du påregne, at der ikke kan ske refusion. 
Såfremt turen må aflyses på grund af evt. for få tilmeldte, får du naturligvis alle pengene retur. Ret til ændringer forbeholdes. 
Teknisk rejsearrangør Primo Tours med rejsegarantinummer 2187 i Rejsegarantifonden og CVR-nr. 32479081 

 
Detaljer om flyafgang, mødetidspunkt i lufthavn og bagageregler vil senere blive fremsendt. 
Du vil også modtage info om området, som der i øvrigt også kan findes på Internettet. 
 
Se i øvrigt  www.frichrejser.dk   -   Yderligere oplysninger ring på 29 24 32 30 til Nancy 
Mail: frich@frich.nu 
 
 
De bedste hilsner  
Nancy   
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