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Prisliste
USA & Hawaii

Velkommen til USA & Hawaii

• Stjernegaard Rejsers dygtige USA-eksperter har   
 arrangeret hundredevis af vellykkede rejser til det   
 fantastiske land. 

• Bliv inspireret af vores katalog og ring 4526 0000,   
 så vi kan sammensætte en rejse, der passer helt til   
 jeres ønsker.

Prislistens indhold

• For hver enkelt rejseforslag kan du se præcis, hvad  
 der er inkluderet i prisen, og hvad der ikke er   
 inkluderet. 

• Der er priser for standard og opgraderet hotelkate-  
 gori for de enkelte turforslag samt priser for upgra-  
 dering af bilen. 

Nr. 1, februar 2016
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Vigtig information
• Priserne er inkl. fly, gode hoteller og billeje i god kategori 

• Priser er baseret på det valgte flyselskabs pakkeflypriser. 
Spørg Stjernegaard om andre flyselskaber og eventuel  
mulighed for billigere kampagneflypriser 

• Provinstilslutning - kontakt Stjernegaard og hør om mulig-
hederne 

• Priserne er baseret på maksimum 4 personer i et værelse 
i eksisterende senge - dog ikke turforslag til ”den store 
familie”, Nationalparker & San Francisco og Nationalparker 
& Californiens kyst, der er baseret på maksimum 6 perso-
ner i eksisterende senge. 

• Barn under 12 år er baseret på ophold i værelse værelse 
med minimum 2 voksne i eksisterende senge  (dog maksi-
mum 2 børn med 2 voksne i et værelse) 

• Priserne forudsætter, at der er plads på hoteller og den 
indregnede billettype på fly

Turforslag 
- der kan ændres i turforslagene
Betragt rejserne i kataloget/prislisten som vores rejseforslag, 
der kan ændres efter jeres ønsker:

•  I kan ændre i ruten
•  I kan ændre hoteller, hvis I har specifikke steder, I gerne  
 vil bo (gælder ikke visse familiepakker) 
•  I kan opgradere hoteller et eller flere steder på ruten
•  I kan ændre antallet af dage et eller flere steder på ruten
•  I kan ændre bilkategori

Få rådgivning og tilbud 
fra vores USA-eksperter 
Når I har fundet inspiration i kataloget og på vores hjem-
meside, så ring til vores USA-eksperter og få rådgivning.  
Så sammensætter vi en rejse, præcis som I kunne tænke jer og 
laver et tilbud til jer. Ring 4526 0000.

Bemærk (gælder hele prislisten)
Alle priser er frapriser og forudsætter, at der er plads på 
hoteller og den indregnede billettype på fly. Priserne af først 
bindende for Stjernegaard Rejser, når der er fremsendt et 
skriftligt tilbud.                     



3

Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Turkode: Q-1501098

Vestens højdepunkter

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airways på økonomiklasse Billund/København-
London-Phoenix og Los Angeles-London-København/Billund

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg (kr. 2.495 per februar 2016, 
med forbehold for ændring)

 5 18 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse  
- 1 nt i Phoenix (Scottsdale), AZ  
- 2 nt i Tusayan, AZ (ved Grand Canyon) 
- 1 nt i Page, AZ 
- 1 nt i  Bryce Canyon City, UT 
- 1 nt i Zion, UT (ved Zion National Park) 
- 2 nt i Las Vegas, NV 
- 1 nt i Death Valley, CA 
- 2 nt i El Portal, CA (ved Yosemite) 
- 3 nt i San Francisco, CA 
- 1 nt i Salinas, CA 
- 3 nt i Santa Monica, CA

 5 Billeje HERTZ 18 dage - CCAR Compact - Ford Focus eller tilsvarende 
inklusive alle forsikringer (Se betingelser). Evt. tillæg for oneway fee på 
billeje ved afhentning/aflevering i forskellige byer. Forhør ved bestilling

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airways på økonomiklasse Billund/København-
London-Phoenix og Los Angeles-London-København/Billund

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg (kr. 2.495 per februar 2016, 
med forbehold for ændring)

 5 14 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse  
- 1 nt i Phoenix (Scottsdale), AZ  
- 2 nt i Tusayan, AZ (ved Grand Canyon) 
- 2 nt i  Las Vegas, NV 
- 1 nt i Death Valley, CA 
- 1 nt i El Portal, CA (ved Yosemite) 
- 1 nt i Lake Tahoe, NV 
- 3 nt i San Francisco, CA 
- 1 nt i Santa Maria, CA 
- 2 nt i Los Angeles, CA

 5 Billeje HERTZ 15 dage - CCAR Compact - Ford Focus eller tilsvarende 
inklusive alle forsikringer (Se betingelser). Evt. tillæg for oneway fee på 
billeje ved afhentning/aflevering i forskellige byer. Forhør ved bestilling

20 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

01. apr - 20. jun 2016  21.375  16.125  13.500  4.845 

21. jun - 22. jun 2016  22.215  16.965  14.340  5.475 

23. jun - 11. aug 2016  24.840  19.480  16.805  7.200 

12. aug - 31. okt 2016  22.590  17.215  14.530  5.475 


16 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

01. apr - 20. jun 2016  18.200  14.010  11.915  4.845 

21. jun - 22. jun 2016  19.045  14.850  12.755  5.475 

23. jun - 11. aug 2016  22.275  17.775  15.520  7.200 

12. aug - 31. okt 2016  19.265  15.000  12.865  5.475 



20 dage: Phoenix • Grand Canyon • Page • Bryce Canyon • Zion • Las Vegas 
• Death Valley • Yosemite • San Francisco • Monterey • Santa Monica

Turkode: Q-1501097

Vesten & Lake Tahoe
16 dage: Scottsdale • Grand Canyon • Las Vegas • Death Valley 
 • Yosemite • Lake Tahoe • San Francisco • Santa Maria • Los Angeles



4 Turkode: Q-1501099

Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Seattle - Los Angeles

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airways på økonomiklasse Billund/København-
London-Seattle og Los Angeles-London-København/Billund

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg  
(kr. 2.495 per februar 2016, med forbehold for ændring)

 5 17 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse  
- 2 nt i Seattle, WA 
- 1 nt i Quinault, WA 
- 1 nt i Portland, OR 
- 1 nt i Newport, OR 
- 1 nt i Coos Bay, OR 
- 1 nt i Medford, OR 
- 1 nt i Eureka, CA 
- 1 nt i Napa, CA 
- 2 nt i San Francisco, CA 
- 1 nt i Salinas, CA 
- 2 nt i Santa Barbara, CA 
- 3 nt i Los Angeles, CA

 5 Billeje HERTZ 17 dage - CCAR Compact - Ford Focus eller tilsvarende 
inklusive alle forsikringer (Se betingelser). Bemærk: Billejen er inklusive 
Drop Off Fee USD 500

19 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

01. apr - 20. jun 2016  21.330  16.095  13.480  4.845 

21. jun - 11. aug 2016  27.935  21.530  18.330  7.165 

12. aug - 31. okt 2016  22.660  16.985  14.145  4.845 



19 dage: Seattle • Quinault • Portland • Newport • Coos Bay • Medford • 
Eureka • Napa • San Francisco • Salinas • Santa Barbara • Los Angeles

Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airways på økonomiklasse  
Billund/København-Los Angeles t/r via London

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg  
(kr. 2.495 per februar 2016, med forbehold for ændring)

 5 16 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse   
- 1 nt i Los Angeles, CA -  Embassy Suites Los Angeles South 
- 3 nt i Flagstaff, AZ (ved Grand Canyon) - Embassy Suites Flagstaff 
- 2 nt i Las Vegas, NV  - Embassy Suites Las Vegas 
- 1 nt i  Mammoth Lakes, CA 
- 2 nt i Bass Lake, CA  
- 2 nt i San Francisco, CA  
- 2 nt i Monterey, CA - Embassy Suites Monterey Bay 
- 1 nt i Cambria CA  
- 2 nt i Oxnard, CA - Embassy Suites Mandalay Beach

 5 Buffet morgenmad og eftermiddags snack er inkluderet på  
alle Embassy Suites hoteller (forhør mere ved bestilling)

 5 Billeje HERTZ 16 dage - MVAR Mini - Dodge Grand Caravan til 7 pers. 
eller tilsvarende inklusive alle forsikringer (Se betingelser). Evt. tillæg 
for oneway fee på billeje ved afhentning/aflevering i forskellige byer. 
Forhør ved bestilling

18 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

Barn  
u/ 18 år

01. apr - 20. jun 2016  24.905  18.395  15.140  4.660  5.380 

21. jun - 11. aug 2016  31.680  23.745  19.775  6.530  7.875 

12. aug - 31. okt 2016  26.250  19.290  15.815  4.660  5.380 



18 dage: Los Angeles, Flagstaff, Las Vegas, Death Valley, Bass Lake, 
Yosemite, Monterey, San Francisco, Cambria, Mandalay Beach (LA)

Nationalparker 
& Californiens kyst
Til den store familie

Turkode: Q-1501095 

Prisen er baseret på maksimum 5 personer (f.eks 2 voksne + 3 børn 
under 16 år eller op til 4 voksne) i et værelse i eksisterende senge.
Højere priser ved rejser uden for den angivne prisperiode 1. april - 31. 
oktober 2016 pga. højere vinterpriser på Mammoth Mountain Lakes



5Turkode: Q-1501093 Turkode: Q-1501093

Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Det vilde vesten New Englands 
højdepunkter

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airways på økonomiklasse  
Billund/København-Denver t/r via London

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg  
(kr. 2.495 per februar 2016, med forbehold for ændring)

 5 17 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse   
- 2 nt i Denver, CO 
- 1 nt i Cheyenne, WY 
- 1 nt i Hot Springs, SD 
- 2 nt i  Rapid City, SD 
- 1 nt i Billings, MT 
- 1 nt i Bill Village, Cody, WY 
- 2 nt i Yellowstone National Park, WY 
- 2 nt i Jackson, WY 
- 2 nt i Salt Lake City, UT 
- 2 nt i Moab, UT 
- 1 nt i Denver, CO

 5 Billeje HERTZ 17 dage - CCAR Compact - Ford Focus eller tilsvarende 
inklusive alle forsikringer (Se betingelser). Evt. tillæg for oneway fee på 
billeje ved afhentning/aflevering i forskellige byer. Forhør ved bestilling

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airwayspå økonomiklasse  
Billund/København-Boston t/r via London

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg  
(kr. 2.495 per februar 2016, med forbehold for ændring)

 5 11 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse   
- 2 nt i Boston, MA 
- 1 nt i Kennebunkport, ME 
- 2 nt i Bar Harbor, ME 
- 1 nt i North Conway, NH 
- 1 nt i Stowe, VT 
- 1 nt i Williamstown, MA 
- 1 nt i Newport, RI  
- 2 nt i Falmouth, MA

 5 Billeje HERTZ 11 dage - CCAR Compact - Ford Focus eller tilsvarende in-
klusive alle forsikringer. (Se betingelser). Evt. tillæg for oneway fee på 
billeje ved afhentning/aflevering i forskellige byer. Forhør ved bestilling

19 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

01. apr - 20. jun 2016  17.990  13.780  11.675  4.650 

21. jun - 11. aug 2016  27.165  21.260  18.305  7.720 

12. aug - 31. okt 2016  22.995  17.765  15.150  6.125 


13 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

01. apr - 19. jun 2016  16.670  12.685  10.695  4.165 

20. jun - 14. aug 2016  22.050  17.615  15.395  7.190 

15. aug - 14. okt 2016  17.270  13.215  11.185  4.470 



19 dage: Denver • Cheyenne • Hot Springs • Rapid City • Billings • Cody 
• Yellowstone NP • Jackson • Salt Lake City • Moab • Denver

13 dage: Boston • Kennebunkport • Bar Harbor • North Conway • 
Stowe • Williamstown • Newport • Falmouth
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Route 66

Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airways på økonomiklasse Billund/København-
London-Chicago og Los Angeles-London-København/Billund

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg  
(kr. 2.495 per februar 2016, med forbehold for ændring)

 5 15 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse   
- 2 nt i Chicago , IL 
- 1 nt i Springfield, IL 
- 1 nt i St. Louis, MO 
- 1 nt i Springfield, MO 
- 1 nt i Tulsa, OK 
- 1 nt i Oklahoma City , OK 
- 1 nt i Amarillo, TX 
- 2 nt i Albuquerque, NM 
- 1 nt i Holbrook, AZ 
- 1 nt i Flagstaff, AZ (ved Grand Canyon) 
- 1 nt i Las Vegas, NV 
- 2 nt i Santa Monica, CA

 5 Billeje HERTZ 15 dage - CCAR Compact - Ford Focus eller tilsvarende 
inklusive alle forsikringer (Se betingelser). Bemærk: Billejen er Inklusiv 
Drop off fee USD 500

17 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

01. apr - 19. jun 2016  17.125  13.010  12.035  4.200 

20. jun - 14. aug 2016  22.200  17.595  16.525  6.910 

15. aug - 31. okt 2016  18.365  14.130  13.155  4.870 



17 dage:  
Chicago • Springfield • St. Louis • Springfield • Tulsa • Oklahoma City • 
Amarillo • Albuquerque • Holbrook • Flagstaff • Las Vegas • Santa Monica

Turkode: ROUTE66
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Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Sydstatsrytmer Sydstater & Florida

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airways på økonomiklasse  
Billund/København-Atlanta t/r via London

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg  
(kr. 2.495 per februar 2016, med forbehold for ændring)

 5 13 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse   
- 2 nt i Atlanta, GA 
- 2 nt i Nashville, TN 
- 1 nt i Memphis, TN 
- 1 nt i Natchez, MS 
- 2 nt i New Orleans, LA 
- 1 nt i Pensacola, FL 
- 1 nt i Tallahassee, FL 
- 1 nt i St. Augustine, FL 
- 2 nt i Savannah, GA

 5 Billeje HERTZ 13 dage - CCAR Compact - Ford Focus eller tilsvarende 
inklusive alle forsikringer (Se betingelser). Evt. tillæg for oneway fee på 
billeje ved afhentning/aflevering i forskellige byer. Forhør ved bestilling

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airways på økonomiklasse Billund/København-
London-Atlanta og Miami-London-København/Billund

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg  
(kr. 2.495 per februar 2016, med forbehold for ændring)

 5 14 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse   
- 2 nt i Atlanta, GA 
- 2 nt i Nashville, TN 
- 1 nt i Memphis, TN 
- 1 nt i Natchez, MS 
- 2 nt i New Orleans, LA 
- 1 nt i Pensacola, FL 
- 1 nt i Tallahassee, FL 
- 2 nt i Sarasota, FL 
- 2 nt i Miami Beach, FL

 5 Billeje HERTZ 14 dage - CCAR Compact - Ford Focus eller tilsvarende 
inklusive alle forsikringer (Se betingelser). Bemærk: Billejen er Inklusiv 
Drop off fee USD 500 

15 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

01. apr - 19. jun 2016  15.805  12.050  10.170  4.030 

20. jun - 14. aug 2016  19.410  15.895  14.140  7.285 

15. aug - 15. nov 2016  18.370  14.575  12.680  5.865 


15 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

01. apr - 20. jun 2016  20.090  14.990  12.440  4.220 

21. jun - 14. aug 2016  21.840  17.310  15.045  6.810 

15. aug - 15. nov 2016  20.155  15.395  13.015  5.030 



15 dage: Atlanta • Nashville • Memphis • Natchez • New Orleans • 
Pensacola • Tallahassee • St. Augustine • Savannah

16 dage: Atlanta • Nashville • Memphis • Natchez • New Orleans • 
Pensacola • Tallahassee • Sarasota • Miami Beach

Turkode: Q-1501087 Turkode: Q-1501088
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Storbyer, strand
& forlystelser

Florida Rundt
med the Keys

Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airways på økonomiklasse  
Billund/København-Miami t/r via London

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg  
(kr. 2.495 per februar 2016, med forbehold for ændring)

 5 16 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse   
(Bemærk: Resort Fee kan forekomme og er ikke inkluderet.  
Eventuel Resort Fee oplyses ved bestilling) 
- 3 nt i Souith Beach Miami, FL 
- 4 nt i Orlando, FL 
- 3 nt i Clearwater, FL 
- 3 nt i Naples, FL 
- 3 nt i Fort Lauderdale, FL 

 5 Billeje HERTZ 16 dage - CCAR Compact - Ford Focus eller tilsvarende 
inklusive alle forsikringer (opgradering muligt) (Se betingelser)

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airways på økonomiklasse  
Billund/København-Miami t/r via London

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg  
(kr. 2.495 per februar 2016, med forbehold for ændring)

 5 16 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse   
(Bemærk: Resort Fee kan forekomme og er ikke inkluderet. Eventuel 
Resort Fee oplyses ved bestilling) 
- 3 nt i South Beach, Miami, FL 
- 4 nt i Orlando, FL 
- 5 nt i Sarasota, FL 
- 2 nt i Key Largo (Florida Keys), FL   
- 2 nt i Key West (Florida Keys), FL 

 5 Billeje HERTZ 16 dage - CCAR Compact - Ford Focus eller tilsvarende 
inklusive alle forsikringer (opgradering muligt) (Se betingelser)

18 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

01. apr - 20. jun 2016  17.610  13.250  11.070  4.020 

21. jun - 11. aug 2016  18.780  15.060  13.200  6.340 

12. aug - 09. sep 2016  16.860  12.750  10.695  4.020 

18 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

01. apr - 20. jun 2016  19.565  14.550  12.045  4.020 

21. jun - 11. aug 2016  22.335  17.430  14.980  6.340 

12. aug - 23. aug 2016  19.240  14.335  11.885  4.020 

24. aug - 01. dec 2016  18.090  13.570  11.310  4.020 

 

18 dage: Miami • Orlando • Madeira Beach • Naples • Fort Lauderdale 18 dage: Miami • Orlando • Sarasota • Key Largo • Key West

Turkode: STJ100 Turkode: STJ150



9

Florida for 
den store familie

Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris 

 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Personlige udgifter

 Esta-godkendelse til USA, USD 14  
 (registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med British Airways på økonomiklasse  
Billund/København-Miami t/r via London

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg  
(kr. 2.495 per februar 2016, med forbehold for ændring)

 5 16 nætter på turistklasse hoteller i standardværelse   
(Bemærk: Resort Fee kan forekomme og er ikke inkluderet.  
Eventuel Resort Fee oplyses ved bestilling) 
- 3 nt i South Beach, Miami, FL 
- 4 nt i Orlando, FL 
- 5 nt i  Fort Myers, FL 
- 4 nt i Key Largo (Florida keys), FL

 5 Billeje HERTZ 16 dage - MVAR - Chevrolet Equinox eller tilsvarende 
inklusive alle forsikringer (opgradering muligt) (Se betingelser)

18 dage: Miami • Orlando • Fort Myers • Key Largo

Turkode: STJ360

18 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

Barn  
u/ 18 år

01. apr - 20. jun 2016  22.990  16.835  13.755  4.020  4.525 

21. jun - 11. aug 2016  26.075  19.920  16.845  6.340  7.620 

12. aug - 23. aug 2016  22.980  16.830  13.750  4.020  4.525 

24. aug - 01. dec 2016  20.450  15.140  12.485  4.020  4.525 



Prisen inkluderer ikke:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 995 per  

person (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  
 forsikring - 6% af rejsens pris

 Resort Fee på hotellerne. Eventuel Resort fee oplyses ved bestilling af  
 rejsen

 Tillæg for indchecket bagage på indenrigsflyvninger på Hawaii, se   
 detaljer og priser

 Personlige udgifter

 ESTA-godkendelse til USA, usd 14 
 Ekspeditionsgebyr 100 kr. pr. ordre

 Der tages forbehold for yderligere skatter og brændstoftillæg
 Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond
 Forplejning på hotellerne

Øhop i Hawaii

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med SAS direkte fra København-San Francisco-København 
(Forhør evt. om flyvning med United Airlines med et flyskift i Europa, 
og muligheden for at spare penge) (Mulighed for flyvning med SAS fra 
dansk provins - cirka merpris for flyskatter kr. 500)

 5 Flyrejse med United Airlines direkte fra San Francisco-Kona (Big Island) 
og Honolulu (Oahu)-San Francisco

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg (kr. 2.656) 

16 nætter på Hawaii, f.eks på følgende hoteller: 
(Bemærk: Resort Fee kan forekomme og er ikke inkluderet.  
Eventuel Resort Fee oplyses ved bestilling

 5 4 nt på Big Island - f.eks. i Kona på King Kamehameha (Garden View 
standardværelse)

 5 4 nt på Maui - f.eks. i Kahului på Kaanapali Beach Hotel (Garden View 
standardværelse)

 5 4 nt på Kauai - f.eks. i Lihue på Kiahuna Plantation Resort Kauai by 
Outrigger (Partial Ocean/1 Bedroom condo)

 5 4 nt på Oahu - f.eks. i Honolulu på Aqua Skyline at Island Colony 
(Studio værelse)  

3 lokale flyrejser på Hawaii: 
(bemærk indchecket bagage skal betales ved check-in, se mere nedenfor)

 5 Kona (Big Island) til Kahului (Maui) 

 5 Kahului (Maui) til Lihue (Kauai)

 5 Lihue (Kauai) til Honolulu (Oahu) 

Følgende HERTZ billeje:

 5 3 dage på Big Islands - ICAR - Toyota Corolla eller tilsvarende inklusive 
alle forsikringer (Se betingelser). (Bilen afhentes og afleveres i Kona 
Lufthavn, Big Island)

 5 3 dage på Maui - ICAR - Toyota Corolla eller tilsvarende inklusive alle 
forsikringer (Se betingelser). (Bilen afhentes og afleveres i Kahului 
Lufthavn, Maui)

 5 3 dage på Kauai - ICAR - Toyota Corolla eller tilsvarende inklusive 
alle forsikringer (Se betingelser). (Bilen afhentes og afleveres i Lihue 
Lufthavn, Kauai) 

Følgende transfer:

 5 Ankomst transfer fra Honolulu Lufthavn til hotel  
(i bus med andre gæster)

 5 Afrejse transfer fra Honolulu hotel til Honolulu lufthavn  
(i bus med andre gæster) 

Følgende udflugter

 5 Big Island: Aften snorkling med kæmpe rokker inkl. snorkel udstyr

 5 Oahu: Sightseeing inkl. Pearl Harbour (ca. 6 timer).  
Inkl. transport fra/til hotellet

18 dage - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
Pris pr. person

Barn  
u/ 12 år

01. apr - 19. jun 2016  29.620  23.845  20.955  10.305 

20. jun - 11. aug 2016  33.670  27.895  25.005  13.340 

12. aug - 31. mar 2017  29.620  23.845  20.955  10.305 



18 dage: Big Island • Maui • Kauai • Honolulu Oahu

Bemærk betaling for bagage på indenrigsflyvninger på Hawaii: 
På alle indenrigsfly i Hawaii er indchecket bagage ikke inluderet i billet-
tens pris, men skal betales ved check-in på det enkelte fly, beregn ca. 
usd 30 per styk per flyvning. Håndbagage er gratis på alle flyvninger. 
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Hawaii & San Francisco
med udflugter, transporter og indenrigsfly

22 dage / 20 nætter: 
San Francisco, Honolulu Oahu, Kauai, Big Island Hawaii, Maui

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med SAS direkte fra København-San Francisco-København 
(Forhør evt. om flyvning med United Airlines med et flyskift i Europa, 
og muligheden for at spare penge) (Mulighed for flyvning med SAS fra 
dansk provins - cirka merpris for flyskatter kr. 500)

 5 Flyrejse med United Airlines direkte fra San Francisco-Honolulu / Maui-
San Francisco

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg (Kr. 2.624 pr. oktober 2014, 
med forbehold for ændring)

 5 20 nætter på værelse i eksisterende senge på følgende hoteller eller 
tilsvarende (se værelsestype efter hvert hotel):

 5 4 nætter i San Francisco med eller uden let kontinental morgenmad 
(3nt før Hawaii og 1 nt efter) På Beresford Arms Hotel Post St (der 
opkræves USD 10 per nat i miljøskat, som betales direkte på hotellet). 
(værelsestype: ved 1-2 pers. standardværelse med 1 queen size seng - 
ved 3-4 pers. Junior Suite med 2 queen size senge)

 5 16 nætter på Hawaii med eller uden amerikansk morgenmadsbuffet på: 
- 4 nt på Hilton Waikiki Beach, Honolulu Oahu (Standard City View værelse) 
- 3 nt på Courtyard by Marriott Kauai Coconot Grove (Garden View vær.) 
- 4 nt på Courtyard by Marriott King Kamehameha, Big Island Hawaii  
 (standardværelse) 
- 5 nt på Kaanapali Beach Hotel, Maui (Garden View standardværelse)

Udflugter og transporter inkluderet i prisen:

 5 Alle transporter fra/til lufthavne med engelsktalende lokalguide 

 5 3 lokale flyrejser på Hawaii (bemærk indchecket bagage skal betales 
ved check-in, se boks på side 17) 
- Honolulu (Oahu) til Lihue (Kauai) 
- Lihue (Kauai) til Kona (Big Island) 
- Kona (Big Island) til Kahului (Maui) 

 5 Sightseeing og transporter på Hawaii-øerne med engelsktalende 
lokalguide som følger. De enkelte sightseeingture kan lægges på andre 
dage end følgende: 
- Dag 4   Traditionel Hawaii-velkomst med blomsterkrans i Honolulu  
 lufthavn og transfer til Hilton Waikiki Beach 
- Dag 5  Udflugt til Pearl Harbor og Honolulu 
- Dag 8  Transfer fra jeres hotel, Hilton Waikiki Beach til Honolulu   
 lufthavn - Velkomst til Kauai (Lihue Lufthavn) og transfer til  
 Kauai Beach Resort 
- Dag 9  Udflugt til Waimea Canyon og Fern Grotto 
- Dag 11 Transfer fra jeres hotel, Courtyard by Marriott Kauai Coco- 
 nut Grove (Lihue lufthavn) - Velkomst til Big Island (Kona   
 lufthavn) og transfer til Courtyard by Marriott King   
 Kamehameha 
- Dag 12 Udflugt Kilauea-vulkanen, Kona-kaffefarme og macadamia- 
 plantager 
- Dag 15 Transfer fra jeres hotel, Courtyard by Marriott King Kameha- 
 meha til Big Island (Kona lufthavn) - Velkomst til Maui   
 (Kahului lufthavn) og transfer til Kaanapali Beach Hotel 
- Dag 16 Udflugt til himmelske og historiske Hana 
- Dag 20 Transfer fra jeres hotel på Kaanapali Beach til Maui (Kahului  
 lufthavn)

Standard med morgenmad - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
i perioden 

Barn 1 
u. 12 år

Barn 2 
u. 17 år

12. aug - 31. okt '15  40.665  61.800  37.295  34.925  22.225  24.005 

01. nov - 15. dec '15  39.480  60.610  36.105  33.735  21.330  22.815 

07. jan - 31. mar '16  40.200  61.965  36.300  33.675  21.250  22.735 

01. apr - 19. jun '16  41.830  64.000  37.745  35.080  22.360  24.140 

20. jun - 11. aug '16  44.205  66.375  40.120  37.455  24.140  26.515 



Standard uden morgenmad - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
i perioden 

Barn 1 
u. 12 år

Barn 2 
u. 17 år

12. aug - 31. okt '15  36.695  53.855  33.725  31.560  19.515  21.295 

01. nov - 15. dec '15  35.505  52.665  32.540  30.375  18.625  20.105 

07. jan - 31. mar '16  36.650  54.880  33.140  30.705  18.705  20.190 

01. apr - 19. jun '16  38.280  56.915  34.585  32.115  19.815  21.600 

20. jun - 11. aug '16  40.655  59.290  36.960  34.490  21.600  23.975 



Hawaii & San Francisco
med udflugter, transporter og indenrigsfly

16 dage / 14 nætter: 
San Francisco, Honolulu Oahu, Kauai, Big Island Hawaii, Maui

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med SAS direkte fra København-San Francisco-København 
(Forhør evt. om flyvning med United Airlines med et flyskift i Europa, 
og muligheden for at spare penge) (Mulighed for flyvning med SAS fra 
dansk provins - cirka merpris for flyskatter kr. 500)

 5 Flyrejse med United Airlines direkte fra San Francisco-Honolulu / Maui-
San Francisco

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg (Kr. 2.624 pr. oktober 2014, 
med forbehold for ændring)

 5 14 nætter på værelse i eksisterende senge på følgende hoteller eller 
tilsvarende (se værelsestype efter hvert hotel):

 5 4 nætter i San Francisco med eller uden let kontinental morgenmad 
(3nt før Hawaii og 1 nt efter) På Beresford Arms Hotel Post St (der 
opkræves USD 10 per nat i miljøskat, som betales direkte på hotellet). 
(værelsestype: ved 1-2 pers. standardværelse med 1 queen size seng - 
ved 3-4 pers. Junior Suite med 2 queen size senge)

 5 10 nætter på Hawaii med eller uden amerikansk morgenmadsbuffet på: 
- 3 nt på Hilton Waikiki Beach, Honolulu Oahu (Standard City View værelse) 
- 2 nt på Courtyard by Marriott Kauai Coconot Grove (Garden View vær.) 
- 3 nt på Courtyard by Marriott King Kamehameha, Big Island Hawaii  
 (standardværelse) 
- 2 nt på Kaanapali Beach Hotel, Maui (Garden View standardværelse)

Udflugter og transporter inkluderet i prisen:

 5 Alle transporter fra/til lufthavne med engelsktalende lokalguide 

 5 3 lokale flyrejser på Hawaii (bemærk indchecket bagage skal betales 
ved check-in, se boks på side 17) 
- Honolulu (Oahu) til Lihue (Kauai) 
- Lihue (Kauai) til Kona (Big Island) 
- Kona (Big Island) til Kahului (Maui) 

 5 Sightseeing og transporter på Hawaii-øerne med engelsktalende 
lokalguide som følger. De enkelte sightseeingture kan lægges på andre 
dage end følgende: 
- Dag 4 Traditionel Hawaii-velkomst med blomsterkrans i Honolulu  
 lufthavn og transfer til Hilton Waikiki Beach 
- Dag 6 Udflugt til Pearl Harbor og Honolulu 
- Dag 7 Transfer fra jeres hotel, Hilton Waikiki Beach til Honolulu   
 Lufthavn - Velkomst til Kauai (Lihue Lufthavn) og transfer til  
 Kauai Beach Resort 
- Dag 8 Udflugt til Waimea Canyon og Fern Grotto 
- Dag 9 Transfer fra jeres hotel, Courtyard by Marriott Kauai Coco- 
 nut Grove (Lihue lufthavn) - Velkomst til Big Island (Kona   
 lufthavn) og transfer til Courtyard by Marriott King   
 Kamehameha 
- Dag 11 Udflugt Kilauea-vulkanen, Kona-kaffefarme og macadamia- 
 plantager 
- Dag 12 Transfer fra jeres hotel, Courtyard by Marriott King Kameha- 
 meha til Big Island (Kona lufthavn) - Velkomst til Maui   
 (Kahului lufthavn) og transfer til Kaanapali Beach Hotel 
- Dag 13 Udflugt til himmelske og historiske Hana 
- Dag 14 Transfer fra jeres hotel på Kaanapali Beach til Maui (Kahului  
 lufthavn)  

Standard med morgenmad - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
i perioden 

Barn 1 
u. 12 år

Barn 2 
u. 17 år

12. aug - 31. okt '15  33.505  47.475  31.625  30.015  21.165  22.945 

01. nov - 15. dec '15  32.320  46.290  30.440  28.825  20.270  21.755 

07. jan - 31. mar '16  33.140  47.855  31.020  29.275  20.245  21.730 

01. apr - 19. jun '16  34.770  49.890  32.465  30.685  21.355  23.140 

20. jun - 11. aug '16  37.145  52.265  34.840  33.060  23.140  25.515 



Standard uden morgenmad - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
i perioden 

Barn 1 
u. 12 år

Barn 2 
u. 17 år

12. aug - 31. okt '15  31.375  42.860  30.085  28.860  19.515  21.295 

01. nov - 15. dec '15  30.190  41.670  28.900  27.675  18.625  20.105 

07. jan - 31. mar '16  30.860  43.295  29.500  28.135  18.705  21.730 

01. apr - 19. jun '16  32.490  45.330  30.945  29.545  19.815  23.140 

20. jun - 11. aug '16  34.865  47.705  33.320  31.920  21.600  25.515 
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Hawaii på egen hånd
med 3 dages billeje og indenrigsfly

Hawaii på egen hånd
med 3 dages billeje og indenrigsfly

12 dage / 10 nætter: 
Maui, Big Island Hawaii, Kauai, Honolulu Oahu 

18 dage / 16 nætter: 
Maui, Big Island Hawaii, Kauai, Honolulu Oahu 

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med SAS direkte fra København-San Francisco-København 
(Forhør evt. om flyvning med United Airlines med et flyskift i Europa, 
og muligheden for at spare penge) (Mulighed for flyvning med SAS fra 
dansk provins - cirka merpris for flyskatter kr. 500)

 5 Flyrejse med United Airlines fra San Francisco-Honolulu / Maui-San 
Francisco

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg (Kr. 2.624 pr. oktober 2014, 
med forbehold for ændring)

 5 10 nætter på Hawaii med eller uden amerikansk morgenmadsbuffet på: 
- 2 nt på Kaanapali Beach Hotel. Maui (Garden View standardværelse) 
- 3 nt på Courtyard by Marriott King Kamehameha, Big Island Hawaii    
   (standardværelse) 
- 2 nt på Courtyard by Marriott Kauai Coconot Grove (Garden View vær.) 
- 3 nt på Hilton Waikiki Beach, Honolulu Oahu (Standard City View vær.)

 5  3 lokale flyrejser på Hawaii (bemærk indchecket bagage skal betales 
ved check-in, se boks nederst) 
- Kahului (Maui) til Kona (Big Island) 
- Kona (Big Island) til Lihue (Kauai) 
- Lihue (Kauai) til Honolulu (Oahu)

 5 Billeje HERTZ 3 dage på Big Islands - CCAR Compact - Ford Focus eller 
tilsvarende inklusiv alle forsikringer. (Bilen afhentes og afleveres i Kona 
Lufthavn, Big Island)

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med SAS direkte fra København-San Francisco-København 
(Forhør evt. om flyvning med United Airlines med et flyskift i Europa, 
og muligheden for at spare penge) (Mulighed for flyvning med SAS fra 
dansk provins - cirka merpris for flyskatter kr. 500)

 5 Flyrejse med United Airlines direkte fra San Francisco-Honolulu / Maui-
San Francisco

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg (Kr. 2.624 pr. oktober 2014, 
med forbehold for ændring)

 5 16 nætter på Hawaii med eller uden amerikansk morgenmadsbuffet på: 
- 5 nt på Kaanapali Beach Hotel. Maui (Garden View standardværelse) 
- 4 nt på Courtyard by Marriott King Kamehameha, Big Island Hawaii  
 (standardværelse) 
- 3 nt på Courtyard by Marriott Kauai Coconot Grove (Garden View vær.) 
- 4 nt på Hilton Waikiki Beach, Honolulu Oahu (Standard City View vær.)

 5 3 lokale flyrejser på Hawaii (bemærk indchecket bagage skal betales 
ved check-in, se boks nederst) 
- Kahului (Maui) til Kona (Big Island) 
- Kona (Big Island) til Lihue (Kauai) 
- Lihue (Kauai) til Honolulu (Oahu)

 5 Billeje HERTZ 3 dage på Big Islands - CCAR Compact - Ford Focus eller 
tilsvarende inklusiv alle forsikringer. (Bilen afhentes og afleveres i Kona 
Lufthavn, Big Island)

Standard med morgenmad - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
i perioden 

Barn 1 
u. 12 år

Barn 2 
u. 17 år

12. aug - 31. okt '15  27.010  39.790  24.465  23.185  14.105  15.885 

01. nov - 15. dec '15  25.820  38.605  23.275  21.995  13.215  14.695 

07. jan - 31. mar '16  27.030  40.550  24.005  22.495  13.565  15.045 

01. apr - 19. jun '16  28.215  41.735  25.195  23.680  14.455  16.235 

20. jun - 11. aug '16  30.590  44.110  27.570  26.055  16.235  18.610 


Standard med morgenmad - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
i perioden 

Barn 1 
u. 12 år

Barn 2 
u. 17 år

12. aug - 31. okt '15  34.170  54.115  30.335  28.410  15.165  16.945 

01. nov - 15. dec '15  32.980  52.925  29.150  27.220  14.275  15.755 

07. jan - 31. mar '16  34.080  54.660  29.720  27.535  14.570  16.050 

01. apr - 19. jun '16  35.265  55.845  30.905  28.725  15.460  17.240 

20. jun - 11. aug '16  37.640  58.220  33.280  31.100  17.240  19.615 



Standard uden morgenmad - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
i perioden 

Barn 1 
u. 12 år

Barn 2 
u. 17 år

12. aug - 31. okt '15  24.705  35.175  22.355  21.185  12.455  14.235 

01. nov - 15. dec '15  23.515  33.985  21.165  19.995  11.565  13.045 

07. jan - 31. mar '16  24.745  35.985  22.015  20.640  12.025  13.510 

01. apr - 19. jun '16  25.930  37.175  23.200  21.830  12.915  14.695 

20. jun - 11. aug '16  28.305  39.550  25.575  24.205  14.695  17.070 


Standard uden morgenmad - pris pr. person

DAGLIG AFREJSE
i perioden 

Barn 1 
u. 12 år

Barn 2 
u. 17 år

12. aug - 31. okt '15  30.105  46.170  26.770  25.045  12.455  14.235 

01. nov - 15. dec '15  28.915  44.980  25.580  23.860  11.565  13.045 

07. jan - 31. mar '16  30.540  47.570  26.560  24.565  12.025  13.510 

01. apr - 19. jun '16  31.725  48.760  27.745  25.750  12.915  14.695 

20. jun - 11. aug '16  34.100  51.135  30.120  28.125  14.695  17.070 



Opgradering af billeje og tilkøb af GPS - Pris i hele perioden

Tilkøb af Neverlost GPS til CCAR 280

Opgradering fra CCAR til FCAR - Uden Neverlost GPS 170

Opgradering fra CCAR til FCAR - Med Neverlost GPS 465

Opgradering fra CCAR til IFAR - Uden Neverlost GPS 305

Opgradering fra CCAR til IFAR - Med Neverlost GPS 585

Se beskrivelse af bilkategorier på side 18 
Se betingelser for billejen på dansk på vores hjemmeside

Opgradering af billeje og tilkøb af GPS - Pris i hele perioden

Tilkøb af Neverlost GPS til CCAR 280

Opgradering fra CCAR til FCAR - Uden Neverlost GPS 170

Opgradering fra CCAR til FCAR - Med Neverlost GPS 465

Opgradering fra CCAR til IFAR - Uden Neverlost GPS 305

Opgradering fra CCAR til IFAR - Med Neverlost GPS 585

Se beskrivelse af bilkategorier på side 18 
Se betingelser for billejen på dansk på vores hjemmeside

BEMÆRK BETALING FOR BAGAGE PÅ 
INDENRIGSFLYVNINGER PÅ HAWAII
På alle indenrigsfly i Hawaii er indchecket bagage ikke 
inkluderet i billettens pris men skal betales ved check-in 
på det enkelte fly. Håndbagage er gratis på alle flyvninger.

Se alle priser og bagagedimensioner under de  
enkelte tures prisside på www.stjernegaard.dk.
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Hertz Biludlejning
Stjernegaard Rejser har gennem mange år samarbejdet med Hertz Biludlejning, og alle vores kør-selv-ture er 
baseret på billeje gennem dette firma. Priserne på de enkelte turforslag er baseret på leje af en bil i katego-
rien CCAR med mulighed for opgradering til kategori FCAR eller IFAR. 

Turforslagene til den store familie på side 8 er med bilkategori MVAR med mulighed for opgradering til FFAR.

Kategori CCAR: Compact - Ford Focus eller tilsvarende 

• 5 passagerer

• 1 stor kuffert, 2 små kufferter

• Manuelt gear

Kategori FCAR: Fullsize - Dodge Avenger eller tilsvarende 

• 5 passagerer

• 2 store kufferter, 2 små kufferter

• Automatgear

Kategori IFAR: Intermediate - Toyota RAV4 eller tilsvarende 

• 5 passagerer

• 2 store kufferter, 2 små kufferter 
(ved færre end 5 passagerer er der plads til mere bagage)

• Automatgear

Kategori MVAR: Mini - Dodge Grand Caravan eller tilsvarende

• 7 passagerer

• 3 store kufferter, 2 små kufferter  
(ved færre end 7 passagerer er der plads til mere bagage)

• Automatgear

Kategori FFAR: Fullsize - Chevrolet Tahoe eller tilsvarende 

• 8 passagerer

• 3 store kufferter, 2 små kufferter 
(ved færre end 8 passagerer er der plads til mere bagage)

• Automatgear
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Hertz Biludlejning

Forsikringer og GPS-system 
Alle obligatoriske forsikringer er inkluderet i prisen, 
så I kan trygt takke nej til eventuelle tilbud om eks-
tra forsikringer, som biludlejningspersonalet måtte 
foreslå, når I henter bilen i lufthavnen. GPS-systemet 
Hertz Neverlost er ikke inkluderet i prisen, spørg 
vores rejsekonsulenter om pris, hvis I ønsker GPS i 
bilen.

Generelle betingelser på dansk 
På www.stjernegaard-rejser.dk/media/335820/hertz_
lejebetingelser.pdf, kan I læse de generelle betingel-
ser for Hertz Billudlejning på dansk, så I ikke er i tvivl 
om, hvad I skriver under på.

Der findes også link til betingelserne under alle ”Pri-
ser og datoer” under hver tur.

Særlige ønsker 
Hvis I har særlige ønsker til, hvilken bil I vil opleve 
USA med, så ring til os på 4526 0000 og få en snak 
om mulighederne.

 

Alt er 
muligt

Man har jo lov 
at drømme...



Tilsluttet Den Lovpligtige Rejsegarantifond Reg. 921.
Tilsluttet Rejseankenævnet. / CVR: 14249230

Stjernegaard Rejser A/S

Lyngby Hovedgade 60, 1, 2800 Kgs. Lyngby

Telefon (+45) 4526 0000

rejser@stjernegaard.dk     

www.stjernegaard.dk

Arrangør/formidler
Stjernegaard Rejser A/S er teknisk arrangør 
eller formidler af arrangementet, medmindre 
andet er anført på jeres faktura.

Tilmelding/aftalens indgåelse
Bestilling af rejse kan finde sted ved 
henvendelse til Stjernegaard Rejser. En 
aftalt bestilling er gensidigt bindende, når 
Stjernegaard Rejser skriftligt har bekræftet 
reservationen og modtaget fastsat 
depositum rettidigt. Indbetaling af depositum 
betragtes tillige som kundens accept af 
skriftligt meddelte vilkår og/eller de vilkår, 
som fremgår af brochuren.

Depositum/afbestillingsforsikring
Depositum udgør 20% af rejsens pris, dog 
mindst kr. 1.500 pr. person. I tilfælde hvor 
flyselskabet kræver tidlig udstedelse af 
flybilletten kan depositum være højere. En 
eventuel afbestillingsforsikring indbetales 
sammen med depositum senest en uge efter 
modtagelse af faktura. Depositum refunderes 
ikke ved senere afbestilling.

Restbeløb
Slutbetaling skal sammen med beløb for evt. 
rejseforsikring være indbetalt senest seks 
uger før afrejsedagen, hvis ikke andet er  
anført. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil 
blive fremsendt, således at I har dem i hænde 
senest syv dage før afrejse, medmindre andet 
er aftalt.

Rejsens pris og rabatter
En rejses pris omfatter de ydelser, der vil 
være specificeret i bekræftelse og fremsendte  
dokumenter. Tillæg og evt. rabatter for 
særlige ydelser vil ligeledes være nævnt heri. 

Skatter og afgifter
Betalte skatter og afgifter fremgår af jeres 
faktura og flybillet. I enkelte lande kan det  
imidlertid forekomme, at der fastsættes og 
opkræves nye eller ændrede skatter eller andre 
turistmæssige afgifter mellem bestillings- og 
afrejsetidspunktet, samt i tidsrummet mellem 
ud- og hjemrejse. Nogle lande har skatter og 
afgifter, som skal betales lokalt ved ankomst 
eller afrejse, og som derfor ikke kan opkræves 
hjemmefra.

Hotelreservation, billeje, togbilletter, 
landarrangementer, teater, og lign.
Ved bestilling af hotelophold, billeje eller 
andre arrangementer uden flytransport 
opkræver Stjernegaard Rejser A/S et 
ekspeditionsgebyr på kr. 500 pr. person. 
Ved afbestilling af hotelophold gælder vores 
regler for afbestilling.

Prisændringer efter aftalens indgåelse
Stjernegaard Rejser A/S forbeholder sig ret 
til at forhøje den aftalte pris som følge af 
ændringer i transportomkostninger, herunder 
brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer 
for visse tjenesteydelser, lufthavns-, havne-, 
landings-, eller startafgifter, valutakurser, 
som er anvendt ved beregningen af prisen 
for det pågældende arrangement eller 
andre forhold, som Stjernegaard Rejser 
A/S ikke kan eller har kunnet tage højde 
for. Aftalte pakkerejsepriser vil ikke blive 
ændret mindre end 20 dage før det aftalte 
tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse. 

 
 
 

Afbestilling af rejser og arrangementer 
kombineret med flytransport
Medmindre andet er anført, gælder følgende 
afbestillingsbetingelser: Ved afbestilling af 
købt arrangement mere end seks uger før 
rejsens påbegyndelse beregnes et gebyr 
svarende til det indbetalte depositum. 
Ved afbestilling mindre end seks uger 
før afrejse har den rejsende ikke krav på  
refundering. Er hotelreservationer, flybilletter 
eller andet arrangement bekræftet med andre, 
muligvis skærpede, afbestillingsbetingelser, 
vil disse være gældende og blive oplyst ved 
reservation/bekræftelse af arrangement.
Arrangementer kan afbestilles fra 14 dage før 
afrejse og indtil afrejse, hvis der på rejsemålet 
udbryder krig, naturkatastrofe, smitsomme 
sygdomme eller andet som medfører, at 
Udenrigsministeriet fraråder ophold i det 
pågældende område/land. 

Afbestilling ved sygdom mv.
Vi anbefaler, at I hos Stjernegaard Rejser A/S 
tegner en sygdoms/afbestillingsforsikring, der 
dækker afbestilling i tilfælde af akut sygdom, 
ulykkestilfælde, privat brand eller indbrud samt 
dødsfald, der måtte indtræffe inden afrejsen 
hos jer selv, jeres ægtefælde, samlever, 
børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, 
søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre 
eller max. tre rejseledsagere. Stjernegaard 
Rejser A/S tegner forsikringen gennem 
Gouda Forsikring og afbestillingsforsikringen 
skal tegnes sammen med bestilling af 
rejsen. Afbestilling skal ske straks efter, at 
umuliggørelsen af rejsens gennemførelse 
konstateres. Beskyttelsen forudsætter, at der 
senest en uge efter afbestillingen indsendes 
lægeerklæring til Stjernegaard Rejser A/S eller 
forsikringsselskabet.

Aflysning
Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning 
til en programsat grupperejse, vil den kunne 
blive aflyst op til fire uger før afrejse. Det 
nødvendige antal deltagere fremgår af 
brochuren for rejsen. I ovennævnte tilfælde 
har kunden intet krav på erstatning udover 
refundering af rejsens pris.

Rejse- og ulykkesforsikring
Den offentlige danske sygesikring dækker kun 
i begrænset omfang og udelukkende i udvalgte 
lande i Europa. Den rejsende er derfor ofte 
selv ansvarlig for at afholde omkostninger 
ved sygdom, hospitalsindlæggelse, 
hjemtransport mv., medmindre arrangøren 
eller underleverandøren kan gøres 
ansvarlig. Der gøres ligeledes opmærksom 
på, at luftfarsselskabernes dækning for 
bortkommen eller beskadiget bagage 
normalt er meget lav. Man bør derfor tegne 
en rejse- og ulykkesforsikring, og der findes 
skræddersyede rejseforsikringer, som dækker 
stort set alle behov, uanset formål og 
rejsetype. Stjernegaard Rejser A/S kan være 
jer behjælpelig med at tegne de rette og mest 
fornuftige rejseforsikringer i samarbejde med 
Gouda Forsikring.

Ændringer
Medmindre andet er anført gælder følgende: 
For ændringer foretaget mere end fem uger 
før afrejse beregnes et gebyr på kr. 500 pr. 
ændring. For ændringer foretaget mindre end 
fem uger men mere end tre uger før afrejse 
beregnes et gebyr på kr. 750 pr. ændring. 
Ændringer foretaget mindre end tre uger 
før afrejse betragtes som annullering og der 
henvises til regler for dette. 
NB! Visse billettyper kan ikke ændres efter 

billetudstedelse. Dette vil fremgå i prislisten 
eller blive oplyst ved bestillingen. I skal oplyse 
de fulde og korrekte navne på deltagerne, 
som de står i passet, ved bestillingen, da 
det ikke altid er muligt at ændre navne uden 
tab af reservation. Der kan være særlige 
restriktioner i højsæsonsperioder.

Pas, visum og vaccinationer
Kunden skal selv sørge for de rette og 
nødvendige pas, visa samt vaccinationer. 
Stjernegaards oplysninger og gældende 
forhold vedrørende dette er kun gyldige for 
rejsende med dansk pas. Har I ikke dansk pas, 
skal dette oplyses til Stjernegaard Rejser A/S 
ved bestillingen af rejsen og ydermere skal 
rejsende uden dansk pas selv søge oplysning 
om indrejsebetingelser hos besøgslandets 
ambassade eller konsulat. Bemærk, at 
der ofte stilles krav om transitvisum. 
Vedrørende vaccinationer henvises der til 
egen læge, Seruminstituttet eller anden 
vaccinationscentral. Ved undladelse af 
information om pasforhold til Stjernegaard 
Rejser bærer kunden selv det fulde 
ansvar for de følger, som evt. manglende 
indrejsedokumenter, vaccinationer, mv. måtte 
medføre. På rejser uden for EU-lande skal 
pas normalt have gyldighed i mindst seks 
måneder efter hjemrejsedatoen. 

Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal under rejsen 
fremsættes over for luftfartsselskabet,  
arrangørens repræsentant på stedet, hotel, 
biludlejningsfirma osv. eller til Stjernegaard 
Rejser hurtigst muligt efter fejl er konstateret, 
således at fejl kan afhjælpes med det samme 
og med så få ulemper for den rejsende 
som muligt. Rettes fejl ikke/eller kun delvis 
efter behørig reklamation på stedet, bør I 
med henblik på evt. senere erstatningskrav 
modtage erklæring om fejl/manglende 
levering fra det relevante luftfartsselskab, 
biludlejningsfirma eller anden berørt 
leverandør. Manglende reklamation straks 
efter konstatering af fejl kan resultere i tab 
af ret til erstatning, helt eller delvis. NB! 
Hvis en kunde binder sig kontraktligt med 
sin underskrift på et dokument, f.eks. en 
lejekontrakt med betingelser ved udlevering 
af lejet bil, vil denne være bindende uanset 
hvilke mundtlige informationer, der måtte 
være afgivet, og Stjernegaard Rejser kan 
derfor ikke være behjælpelig med erstatning 
eller refundering af beløb betalt grundet 
eventuelle misforståelser. Kontrollér altid, 
hvad I skriver under på og hæfter for.

Stjernegaard Rejsers ansvar
Stjernegaard Rejser optræder som agent 
for de benyttede underleverandører, 
luftfartsselskaber, hoteller, transportører 
osv. med det begrænsede ansvar og 
den erstatningspligt, som fordres 
ifølge Pakkerejseloven og de gældende 
internationale konventioner, som dækker 
de berørte områder. Disse konventioner 
har normalt en lav dækningsgrad for 
dødsfald, skader på personer og/eller 
bagage, hvorfor vi anbefaler jer at tegne 
supplerende rejseforsikringer. Stjernegaard 
Rejser påtager sig intet ansvar for situationer  
opstået pga. force majeure, som strejker, 
overordnet forsyningssvigt og forhold 
som ifølge dansk lovgivning fritager 
Stjernegaard Rejser for konsekvensansvar. 
NB! Ansvarsrisiko. Med Pakkerejselovens 
ikrafttræden indførtes en form for objektivt 
ansvar, ansvar uden skyld, for rejsebureauet 
over for kunden. Loven om Pakkerejser 

gennemførtes som følge af et EU-direktiv 
og medførte tilsvarende lovgivning i EU- 
og EØS-landene. Stjernegaard Rejser 
er tilsluttet Rejsegarantifonden og er 
produktansvarsforsikret hos Gouda.

Kundens ansvar
Udover de forpligtelser for kunden, 
som omtales i afsnit om pas, visa og 
vaccinationer, har kunden også ansvaret 
for at kontrollere, at modtagne dokumenter 
er i overensstemmelse med det bestilte og 
i modsat fald, og i god tid inden afrejse, at 
informere Stjernegaard  Rejser A/S om fejl. 
Dette er meget vigtigt, og særligt vigtigt er 
det, at I kontrollerer, at for- og efternavne i 
flybilletter og samtlige andre rejsedokumenter 
er korrekte og i overensstemmelse med 
passet. Såfremt navne ikke er korrekte, 
kan det medføre afvisning ved check-in til 
fly, accept af vouchers på hoteller og hos 
biludlejningsfirmaer. Stjernegaard Rejser 
påtager sig intet ansvar for følger af ukorrekte 
oplysninger, som skyldes kundens manglende 
kontrol og evt. gebyrer for ændringer vil blive 
opkrævet hos kunden.

Luftfartsselskabernes ansvar
Benyttede luftfartsselskaber påtager sig  
intet ansvar for hændelser, der indtræder 
på tidspunkter, hvor passagererne ikke 
befinder sig ombord i deres fly. Vedrørende 
ansvaret for indskrevet bagage henvises 
til de bestemmelser, der gælder for 
luftfartsselskaberne.

Udeblivelse, ubenyttede ydelser mv.
Hvis en kunde udebliver fra, eller undlader 
at benytte et bestilt arrangement, kan kun 
eventuelle besparelser, som Stjernegaard 
Rejser kan opnå i omkostninger, fratrukket 
administrationsgebyr, blive tilbudt refunderet. 
Grundet kontraktmæssige forhold vil der 
normalt ikke kunne forekomme nogen 
refundering.

Lov og værneting
Ethvert krav mod Stjernegaard Rejser A/S  
skal afgøres ved dansk ret. Klager eller 
søgsmål, der ikke kan afgøres af Pakkerejse-
Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og 
Handelsretten i Danmark.

Overdragelse af rejse
Rejser kan overdrages til enhver, der 
opfylder alle betingelser for at deltage på 
rejsen, såfremt arrangøren eller formidleren 
underrettes om overdragelse i rimelig tid 
inden rejsens begyndelse, og såfremt 
overdragelsen er i overensstemmelse med 
underleverandørens regler for overdragelse. 
Typisk kan f.eks. flybilletter ikke overdrages. 
Ved overdragelse hæfter kunder solidarisk 
for betaling af evt. restbeløb og eventuelle 
omkostninger som følge af overdragelsen.

Øvrige betingelser
Stjernegaard Rejser A/S gennemfører 
pakkerejser i henhold til Forbrugerrådets 
vedtagne betingelser. Der tages forbehold for 
prisændringer samt trykfejl i dette program.

Almindelige rejsebetingelser


