Noen praktiske råd
Bagasje:
Vi anbefaler at du tar med én koffert/bag og én håndveske/små sekk/liten bag. Tips, ta
med en nakkepute til nattkjøring! Ingen spesielle vektbegrensninger på bussturene.

Bagasje på nattseilingene med utenlandsferger
På denne bussturen bruker vi nattseiling mellom Norge og Tyskland. Da er det viktig å
pakke toalettsaker, natt-tøy o. l. i en håndveske (små sekk/bag). Koffertene blir innelåst
i bussens bagasjerom på bildekket og du vil derfor ikke få de før vi ankommer Doorn i
Nederland.

Pass
Alle må ha med gyldig pass på turen. Du trenger det blant annet som legitimasjon ved
innsjekk på Kielferga. Husk også at passet må være gyldig i minst 6 mnd. etter
hjemkomst.

Spesialmat
Dersom du gir beskjed om spesialmat (diabetes, glutenfri, m.v) ved påmelding søkes det
om dette gratis. Like før turavgang koster det kr. 100.—pr. person å bestille spesialmat.

Gi beskjed hjemme at dersom det oppstår en alvorlig hendelse/nødstilfelle og dere
må ha tak i gruppen eller Plussreiser utenom arbeidstid kan dere ringe til vår
vakttelefon: +47900 78 077.

Reiseforsikring
Alle som reiser utenlands må ha gyldig reiseforsikring. Husk å ta med forsikringsbevis på
turen. Du burde også ha med det nye Trygdekortet. Men husk at det Europeiske
Trygdekortet (kan bestilles på www.helfo.no) erstatter ikke reiseforsikring!

Rusfri/alkohol fri tur
Vi minner alle om at dette er en alkohol/rusfri tur og alle deltakerene har godtatt dette
ved påmelding!

Nøttefri /Eplefri buss
Vi har en deltaker som er allergisk mot alle typer nøtter og rå eple. Vi har derfor bestemt
at vi skal ha en nøtter- og eplefri buss! Håper alle kan ta hensyn til dette!

Niste /Matpenger
Turen er lagt opp med halvpensjon de fleste dagene. Men avreisedagen må dere smøre
niste til frokost! Dere vil før ombordstigning i Kielfergen få utlevert en baguett 38 cm
lang med Ost og Skinke.
I tillegg til det må dere ta med nok penger for å kunne kjøpe 1 middag (på Colorline, 23.
juni 2018 og 6 lunsjer de andre dagene på turen)!

Bankkort/Valuta
Bankkort kan brukes de fleste plasser i Tyskland og Nederland, NB! Sjekk at regionsperre
for Europa er åpnet på ditt kort! I både Tyskland og Nederland brukes EURO som valuta.
Det er noen minibank som har EURO – om du ønsker å ta ut litt kontanter på turen.
Vipps kan ikke brukes!

Vi ønsker dere en riktig god tur! ☺

