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Rusland og Ukraine 2010 (prisliste pr. 02-03-10 )

 Skt. Petersborg på egen hånd (fly og hotel)

v/2 pers. 1 pers. v/2 pers. 1 pers. 2 pers. 1 pers.
1/1-7/1 3 380 3 800 290 500 200

8/1-15/5+1/10-30/12 3 200 3 480 215 340 200
16/5-30/6 3 450 3 900 325 550 200
1/7-31/8 3 350 3 720 275 460 200

1/9-30/9+31/12-7/1/11 3 330 3 660 265 430 200
1/1-10/5+1/10-31/12 3 250 3 480 225 340 170
11/5-19/5+1/9-30/9 3 300 3 620 250 410 150
20/5-2/6+3/7-31/8 3 400 3 820 300 510 200

3/6-2/7 3 560 4 140 380 670 250
31/12/09-9/1/10 3 430 3 740 315 470 50 120

10/1-31/3+1/10-31/12 3 270 3 460 235 330 75 80
1/4-27/5+27/6-30/9 3 400 3 720 300 460 45 120

28/5-26/6 3 560 4 100 380 650 75 90
1/1-9/5 3 310 3 620 255 410 200 120 250

10/5-31/5 3 510 4 020 355 610 260 115 240
1/6-30/6 3 840 4 680 520 940 350 140 290
1/7-31/8 3 570 4 140 385 670 300 120 250
1/9-30/9 3420 3860 310 530 240 135 240

1/10-28/12 3270 3560 235 380 180 140 280
1/1-11/1+30/12-31/12 3 470 3 860 335 530 320 30 60

12/1-14/4 3 620 4 120 390 660 320 65 120
15-29/4 + 11-24/5 + 1/7-31/8 + 1-30/9 4 090 4 760 645 980 390 45 100

30/4-10/5 3 780 4 280 490 740 390 35 80
25/5-30/6 4 180 5 200 690 1 200 510 45 80
1/10-29/12 3 800 4 380 500 790 320 50 100

1/1-11/1+30/12-31/12 3 300 3 580 250 390 240 115
12/1-14/4 + 1/10-29/12 3 500 3 880 350 540 240 200

15-29/4 + 11-24/5 + 1-30/9 3 710 4 260 455 730 270 255
30/4-10/5 3 490 3 920 345 560 270 195
25/5-30/6 3 880 4 500 540 850 320 265
1/7-31/8 3 710 4 260 455 730 270 255
1/1-31/3 4 350 5 600 775 1 400 220 310

1/4-11/5+18/7-31/8+1/10-23/10 5 090 6 560 1 145 1 880 175 350
12/5-17/7+1/9-30/9 6 300 8 960 1 750 3 080 200 400

24/10-31/12 4 610 5 600 905 1 400 175 350
1/1-10/5 + 11/10-31/12 4 750 6 060 975 1 630 550 250 500

5/7-10/10 4 940 6 440 1 070 1 820 550 250 500
11/5-4/7 5 450 7 460 1 325 2 330 550 250 500

1/12/09-31/12/09 4 850 6 260 1 025 1 730 550 175 350

*Ved valg af højere værelses-kategori skal tillægget pr. person pr. nat lægges oveni ALLE nætter, dvs. først i grundpakkens 2 nætter og derefter i ekstranats-prisen. 

 Grupperejser til Skt.Petersborg (med dansktalende guide)

Tillæg* for højere 
vær.-kategori (pr. 

pers. pr. nat)

** Priserne gælder ikke i perioden 16-20/6 2010, når alle bookinger er "on request"

 Oktyabrskaya 
(Hovedbygning)***

 Oktyabrskaya 
(Ligovski-filial)***

Angleterre****

Nevskij Palace*****

Ekstra nat

GRUNDPAKKE:       
Fly t/r med SAS og 2 

nt. på hotel med 
morgenmad

Moskva****

Gyldighed**

Ekstra 
seng i 

dbl.vær. 
pr.nat

Hotel

Okhtinskaya***

Azimut (tidl. 
Sovetskaya)***

Karelia***

PRISEN INKLUDERER:
Grundpakken for rejser til Skt. 
Petersborg på egen hånd inkluderer 
fly t/r, lufthavnsskatter samt 2 
overnatninger på hotel med 
morgenmad. Mulighed for 
forlængelse (prisen for ekstra nætter 
lægges oveni pakkeprisen).

BØRNERABAT:
SAS:      kr. 600,- (2-15 år inkl.), 
Børnerabatten gives med 
udgangspunkt i dobbeltværelses-
prisen og forudsætter opredning i 
forældres værelse. 

PROVINSTILSLUTNING:
På rejser til Rusland med SAS 
tilbyder vi dansk indenrigstilslutning 
fra Aarhus (Tirstrup) eller Aalborg 
mod tillæg på kr. 875,-Tilslutning fra 
Billund, Karup og Sønderborg mod 
tillæg på kr. 1050,-. Tilslutning fra 
Rønne: kr. 950,-.

DIVERSE:
Alle priser er per person i DKK. På 
rejser med SAS skal du være 
bortrejst natten mellem fre. og lør. 
ell. natten mellem lør. og søn. el. 
være bortrejst min. 2 nt.   Hotellerne 
opkræver et  statsligt 
registreringsgebyr på 2-4 EUR per 
person ved ankomst. Der er 
visumpligt til Rusland for danske 
statsborgere.

 

Igen i år tilbyder vi vores 
populære gruppeture til Skt. 
Petersborg, hvor man ser 
alle de kendte 
seværdigheder i selskab 
med dansktalende guide. 
 
Dag 1. Ankomst til Skt. Petersborg fly 
fra København. Indkvartering på hotel. 
Om aftenen rundtur i metroen med de 
flot dekorerede undergrunds-stationer. 
 

Dag 2. Byrundtur til nogle af byens 
mange seværdigheder, bl.a. 
hovedgaden Nevskij Prospekt og 
Blodskirken. Herefter udflugt til Peter-
Paul-fæstningen med den elegante 
Peter-og-Paul-katedral, hvor Dagmar 
og alle Romanov-zarerne ligger 
begravet. 

 

Dag 3. Udflugt til den store 
mindekirkegård, hvor flere hundrede 
tusinde borgere fra byens belejring 
under 2. verdenskrig ligger begravet. 
Herefter besøg i Isaak-katedralen 
med den store guldkuppel og plads til 
mere end 10.000 mennesker. Om 
eftermiddagen sejltur på kanalerne og 
Neva-floden. 
 

Dag 4. Udflugt til Peter den Stores 
sommerpalads uden for byen 
(Peterhof) med et af de største og 
smukkeste parkanlæg i verden. Om 
eftermiddagen besøg på Aleksander 
Nevskij-klostret, hvor en stribe 
berømte russere ligger begravet. 
 

Dag 5. Besøg i Vinterpaladset med 
det verdenskendte Eremitage-
museum. Eftermiddagen på egen 
hånd. 

 

Dag 6. Efter morgenmaden udflugt til 
Tsarskoje Selo (”Pusjkin”) med 
Katarina-paladset og det utrolige 
ravkammer. Videre til lufthavnen og 
afrejse med fly til København. 
 
Prisen inkluderer: 5 nætter på hotel 
(delt dbl. vær.) med morgenmad, 1 x 
aftensmad og 3 x frokost, fly 
København - Skt. Petersborg t/r med 
SAS (inkl. lufthavnsskatter), alle 
nævnte udflugter og transporter med 
lokal dansk-talende guide (inkl. 
entreer), transport fra/til lufthavn. 
 
Ikke inkluderet: Visum (kr. 400), 
sygeafbestillingsforsikring, 
drikkepenge, rejseforsikring. 
 
Gruppestørrelse: Min. 8 personer

 
 

Afgange 2010 
(kr./person) 

  

9/5-14/5 7100 

25/7-30/7 7300 

5/9-10/9 7000 
 

Tillæg for enk. værelse 

9/5 800 

25/7 1050 

5/9 750 

 

Penguin Travel - Frederiksberg Allé 32, 1820 Frederiksberg C - Tlf: 3321 5100  www.penguin.dk



Rusland og Ukraine 2010 (prisliste pr. 02-03-10 )

 Hoteller i Skt.Petersborg

 
1  
Karelia*** (27/2 Tukhachevkogo ulitsa) 
Renoveret hotel (16 etager, 257 værelser, restaurant, bar) 
Ligger kun 10 minutters gang fra Conti Salen, kendt for sit 
kasino (ikke langt fra Ploschad Lenina metrostation), tæt på 
Polyustrovski Parken. Der tager ca. 15 min. for at nå centret i 
bil. Hotellet tilbyder både hyggelige enkelt- og 
dobbeltværelser, perfekte for et roligt hvil efter den lange 
byrundtur.  
 
2 
Okhtinskaya*** (Bolsjeokhtinsky Prospekt 4). 
Godt hotel fra 1992 beliggende i kanten af centrum på 
Nevaflodens østlige bred (ved Bolsjeokhtinskij-broen) med 
udsigt til Smolnyj-katedralen. 1500 m fra metrostation 
Novotjerkasskaja eller ca. 15-20 min's kørsel fra Vosstanija-
pladsen, som ligger på den centrale del af byens hovedstrøg 
(Nevskij Prospekt). 2 restauranter, café og bar. 13 etager og 
292 værelser med høj standard. 
 
3 
Azimut (tidligere Sovetskaya)**/*** (Lermontovsky Prospekt 
43/1). 
Stort moderne hotel i kanten af centrum ved Fontanka-floden. 
Ca. 10 min's gang fra metrostation Baltijskaja. 18 etager med i 
alt 1000 værelser. Restaurant, bar, frisør m.m. Vi benytter de 
udmærkede comfort-værelser, som blev renoveret i 
begyndelsen af 1990'erne. Betaler man for højere kategori, får 
man hotellets business-værelser, som alle er renoverede efter 
1997. 
 
4  
Moskva**** (Pl. Aleksandra Nevskogo 2). 
Populært hotel med international stemning for enden af byens 
hovedstrøg (Nevskij Prospekt), lige ved siden af metrostation 
Aleksandra Nevskogo. 770 pæne værelser. Stor restaurant, 

 
 
bar, rejsebureau m.m. 3,5 km ad Nevskij Prospekt til 
Vinterpaladset. Den højere kategori dækker over hotellets 8. 
ettage (”Attic Floor”) med større værelser og mere eksklusiv 
værelsesindretning. 
 

5 
Oktyabrskaya*** (Ligovskij Prospekt 10). 
Ideelt beliggende på byens hovedstrøg (Nevskij Prospekt) lige 
ved Moskva-banegården og metrostation Pl. Vosstanija. 2,5 
km ad Nevskij Prospekt til Vinterpaladset. Hovedbygningen 
(Oktyabrskaya) har 484 værelser og mange faciliteter. Overfor 
(på hjørnet af Nevskij Prospekt og Ligovskij Prospekt) ligger 
den hyggelige Ligovskij-filial  6  med 114 værelser. Med valg 
af den højere værelses-kategori får man hotellets "De Luxe"-
værelser. 
 
7 
Angleterre**** (Bolsjaja Morskaya 39). 
Supercentralt 1.-klasses hotel beliggende et stenkast fra Skt. 
Isaak-katedralen og tæt på Vinterpaladset. Metrostationerne 
Sadovaja og Nevskij Prospekt er tæt på.  Flere 
velrenommerede restauranter, barer, swimmingpool, sauna 
m.m. Hotellet er fra 1840 og har 5 etager med i alt 193 
luksuriøse værelser. Ved valg af højere værelseskategori får 
man hotellets de-luxe-værelser. 
 

8 
Nevskij Palace***** (Nevskij Prospekt 57). 
Hotel i højeste kategori beliggende midt på byens hovedstrøg, 
Nevskij Prospekt. 288 værelser med al den luksus man kan 
forestille sig. Flere restauranter, fitness-center og i øvrigt alle 
de faciliteter et 5-stjernet hotel bør have. Vælger man højere 
værelses-kategori fås hotellets de luxe-værelser. 
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Rusland og Ukraine 2010 (prisliste pr. 02-03-10 )

 Skt. Petersborg (udflugter, teater og transfer)

Udflugter med engelsk/dansk-talende guide

Byrundtur 3

Byrundtur inkl. Peter og Paul-fæstningen 3,5

Byrundtur inkl. Skt. Isaak-katedralen 3,5

Byrundtur (starter med afhentning i lufthavn og slutter ved hotel) 3,5

Byrundtur inkl. Peter og Paul-fæstningen (starter med afhentning 
i lufthavn og slutter ved hotel) 4

Peter og Paul-fæstningen 2,5-3

Skt. Isaakkatedralen 2,5

Skt. Isaakkatedralen og Peter og Paul-fæstningen 3,5

Eremitagen (Vinterpaladset) 3-3,5

Det Russiske Museum (russisk kunst) 3

Peterhof (paladset og parken) 5

Pavlovsk (paladset og parken) 5

Pushkin (paladset og parken) 5

Pushkin + Pavlovsk 6

Blodskirken 2,5

Aleksander Nevskij-klostret (ekskl.katedralerne) 2-2,5

Jusupov-paladset 2-2,5

Billetter til teatre m.m.

 Marinskij-teatret
 Mussorgsky-teatret / Eremitage-teatret
 Folklore-show
 Filharmonien
 Cirkus

Transport til hotel ved ankomst

 Lufthavn (Station)-Hotel (eller omvendt)
 Lufthavn (Station)-Hotel (eller omvendt) 23:00-06:00

230 / 260

850 / 1110 450 / 580 370 / 460 250 / 300 200 / 230

710 / 910 240 / 280 200 / 230

270 / 320

Pris pr. person ved henholdsvis engelsk- og dansk-talende 
guide. Priserne er ved 1-9 personer og inkl. transport til/fra 

hotel, guide og entreer.

670 / 870 200 / 240 160 / 190

1040 / 1380 330 / 400 270 / 320

1040 / 1380 330 / 400

380 / 440

240 / 280 200 / 230

1170 / 1480 440 / 500 380 / 420

330 / 400

580 / 680

400 / 500710 / 910

310 / 350 260 / 290

820 / 1060 290 / 340 250 / 280

430 / 490

390 / 470

510 / 590900 / 1050

200 / 230

170 / 200660 / 860

330 / 400

350 / 400

210 / 250

820 / 1060 240 / 280

200 / 240 150 / 180

240 / 270 190 / 210

270 / 310 220 / 250

170 / 210 130 / 160

7-95-63-42

330 / 430 260 / 320

1

630 / 830

780 / 970

690 / 850

780 / 980

780 / 980

580 / 740

380 / 440

310 / 370

470 / 580

460 / 560

360 / 460

470 / 580580 / 740

310 / 370

Seværdighed Varighed 
(ca. timer)

420

470 / 590

*Forestilling, sæson og placering i salen afgør billettens pris. Oplys ved bestillingen, hvilket prisinterval billetten må ligge i. Prisen inkluderer ikke transport 
mellem hotel og teater. Repertoiret foreligger som regel højst én måned i forvejen. Billetter kan også bestilles direktet på stedet på de større hoteller.

460 / 540

290 / 360

400 / 500

420 / 510

400 / 500

1290 / 1690

Transfer (transport mellem lufthavn og hotel) skal bestilles samtidig med den øvrige del af rejsen. Chaufføren vil stå i ankomsthallen med 
et skilt/papir påskrevet kundens navn eller evt. "Penguin Travel". Priserne gælder også for transport mellem hotel og teater                        

310 450
600

500

360 / 430 270 / 310

Strækning
3-5 pers.

740 / 940

400 / 500

360 / 460

620 / 750

330 / 400

Teater/forlystelse

350-500

910 / 1110 480 / 580

700

Samlet pris pr. bil ved 1-9 personer

Pris pr. billet* og evt. hjemmeside

450-1100    www.mariinsky.spb.ru/en

200-300

6-9 pers.

300-350    www.philharmonia.spb.ru
200-250

1-2 pers.
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Rusland og Ukraine 2010 (prisliste pr. 02-03-10 )

Moskva på egen hånd (fly og hotel)

v/2 pers. 1 pers. v/2 pers. 1 pers. v/2 pers. 1 pers. v/2 pers. 1 pers.

1/1 - 31/12 3 000 3 600 kommer kommer 300 600 40 80 80

Fr, Lø, Sø 2 880 3 360 kommer kommer 240 480 50 100 80

- - -

1-17/1 3 430 3 800 kommer kommer 285 470 175 310 inkl.

18/1-29/4 + 25/9-6/10 + 10/10-15/12 3 330 3 980 kommer kommer 465 790 115 230 inkl.

30/4-16/5+16-31/12 + Fr, Lø, Søn i perioden 18/1-
29/4+25/9-6/10+10/10-15/12 3 180 3 860 kommer kommer 390 730 145 200 inkl.

17/5-21/5 + 1/6-12/9 + 17/9-19/9 3 210 3 920 kommer kommer 405 760 120 140 inkl.

22/5-31/5 + 13/9-16/9 + 20/9-24/9 + 7/10-9/10 3 680 4 680 kommer kommer 640 1 140 115 230 inkl.

18/1 - 29/4 + 11/5 - 24/6 4 290 5 900 kommer kommer 945 1 750 85 90 inkl.
Fr, Lø, Sø 18/1-29/4+11/5-24/6 3 800 5 040 kommer kommer 700 1 320 70 50 inkl.

29/4-10/5 + 19/7-31/8 + 20-31/12 4 010 4 640 kommer kommer 805 1 120 250 710 inkl.
17/2-14/3+29/3-28/4+28/6-18/7+29/10-19/12 4 930 5 900 kommer kommer 1 265 1 980 475 1 440 inkl.

15-28/3 + 11/5-27/6 + 1/9-28/10 5 390 6 360 kommer kommer 1 495 1 980 585 1 890 inkl.
fre-søn i ovenstående perioder (alle tre linjer) 4 010 4 640 kommer kommer 805 1 120 250 710 inkl.

*Ved valg af højere værelses-kategori skal tillægget pr. nat lægges oveni ALLE nætter, dvs. først i grundpakkens 2 nætter og derefter i ekstranats-prisen. 
Ekstra seng er muligt på hotel Cosmos, pris: kr. 270,- 

Transport til hotel ved ankomst

310 inkl.kommer 590 1 060 180

Hotel National*****, 
A Luxury 

Collection Hotel

1/1-17/1 + 30/4-10/5 + 25/6-29/8, øvrige 3 580 4 520

310
490 860

 Station - Hotel (eller omvendt)
 Lufthavn (DME/VNO) - Hotel (eller omvendt)

4-10 pers.

Samlet pris pr. bil ved 1-10 personer

*Forestilling, sæson og placering i salen afgør billettens pris. Oplys ved bestillingen, hvilket prisinterval billetten må 
ligge i. Prisen inkluderer ikke transport mellem hotel og teater. Repertoiret foreligger som regel højst én måned i 
forvejen. Billetter kan også bestilles på de større hoteller.

Bolsjoj-teatret (Kreml-paladset) Kr. 500-1100. Tjek repertoiret på www.bolshoi.ru

Kr. 150-600 (www.circusnikulin.ru el. 
www.bolshoicircus.ru)Cirkus

Teater/forlystelse Pris pr. billet* og evt. hjemmeside

 Lufthavn (SVO) - Hotel (eller omvendt)

Gyldighed

770

Tillæg* for højere 
vær.-kategori (pr. 

pers. pr. nat)Hotel

Grundpakke:          
Fly t/r med Aeroflot og 

2 nt. på hotel

Strækning

Cosmos***(*) 

Ukraina***

Budapest****

1-3 pers.

Tillæg for 
morgenmad (pr. 
person pr. nat)

Ekstra nat
GRUNDPAKKE:       

Fly t/r med SAS og 2 
nt. på hotel

Billetter til teatre m.m.

Lukket indtil videre for renovering

Izmailovo-Vega***

Transfer (transport mellem lufthavn og hotel) skal bestilles samtidig med den øvrige del af rejsen. Chaufføren vil stå 
i ankomsthallen med et skilt/papir påskrevet kundens navn eller evt. "Penguin Travel".                                                 

450 760

kommer

PRISEN INKLUDERER:
Grundpakken for rejser til Moskva på egen 
hånd inkluderer fly t/r med valgte 
flyselskab, lufthavnsskatter samt 2 
overnatninger på hotel. Mulighed for 
forlængelse (prisen for ekstra nætter 
lægges oveni pakkeprisen).

BØRNERABAT:
SAS:      kr. 740,- (2-15 år inkl.), 
Børnerabatten gives med udgangspunkt i 
dobbeltværelses-prisen og forudsætter 
opredning i forældres værelse. 

PROVINSTILSLUTNING:
På rejser til Rusland med SAS tilbyder vi 
dansk indenrigstilslutning fra Aarhus 
(Tirstrup) eller Aalborg mod tillæg på kr. 
875,-Tilslutning fra Billund, Karup og 
Sønderborg mod tillæg på kr. 1050,-. 
Tilslutning fra Rønne: kr. 950,-.

DIVERSE:
Alle priser er per person i DKK. På rejser 
med SAS skal du være bortrejst natten 
mellem fre. og lør. ell. natten mellem lør. og
søn. el. være bortrejst min. 2 nt.
På rejser med Aeroflot skal du være 
bortrejst natten mellem lør. og søn. el. 
være bortrejst min. 3 nt.
Hotellerne opkræver et  statsligt 
registreringsgebyr på USD 3 per person
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Rusland og Ukraine 2010 (prisliste pr. 02-03-10 )

 Hoteller i Moskva

 
 
1 
Izmailovo-Vega*** (Izmajlovskoje Sjosse 71) 
Stort hotelkompleks bygget til olympiaden i 1980. 
Beliggende 7 km NØ for centrum overfor Izmajlovskij 
Park og blot 75 m fra metrostation Izmajlovskij Park 
(herfra 20 min. til centrum). Vega udgør én ud af i alt 
seks bygninger med tilsammen 8000 senge. Barer, 
restauranter, rejsebureau og andre faciliteter. Betaler 
man for den højere værelseskategori får man de 
såkaldte business-værelser med nyere møblement. 
 

 
2 
Ukraina*** (Kutuzovskij Prospekt 2/1) 
206 m højt bryllupskageligende Stalin-byggeri i 31 
etager (én af "De Syv Søstre") med 930 vær. Ligger ved 
Moskva-floden 15 min.'s gang fra metrostation 
Kijevskaja (500 m vest for Haveringen el. ca. 3 km vest 
for Den Røde Plads). Mange faciliteter. Ligger tæt på et 
udstillingscenter, hvilket afspejles i prislistens mange 
perioder. Den højere værelseskategori dækker over 
hotellets superior-værelser med bedre møblement og 
renoveret badeværelse. 

 

3 
Cosmos***(*) (Prospekt Mira 150). 
Stort moderne hotel med international atmosfære. 
Beliggende nord for centrum lige ved Det Store 
Udstillingscenter og metrostationen VDNKh. 25 etager og 
1777 værelser. Mange faciliter: flere restauranter,  
cafeer, business-rum, souvenirkiosk, valutaveksling m.m. 
Ved højere værelseskategori får man de renoverede 
værelser med bl.a. nyere møblement. 
 
4  
Budapest**** (Petrovskie Linii 2/18). 
Glimrende hotel med central placering (15 min.’s gang til 
Den Røde Plads). Elegante store værelser (116 i alt), Irsk 
Pub, Lobby Bar m.m. Hotellet befinder sig i en neo-klassisk 
bygning fra 1800-tallet og bruges hyppigt af bankfolk pga. 
sin tætte beliggenhed på Statsbanken. Betaler man for 
højere værelseskategori får man de større og bedre junior-
suiter (”polu-lux”).  
 

5 
Hotel National***** (Ul. Mokhovskaja 15/1) 
Luksuriøst hotel i højeste kategori. Beliggende i hjertet af 
Moskva, lige overfor Kreml og få minutters gang fra Den 
Røde Plads. 231 store værelser, bar, restaurant og alle de 
faciliteter, som et 5-stjernet hotel bør have. Ved den højere 
værelseskategori får man de større studio - værelser med 
udsigt til Kreml. 
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Rusland og Ukraine 2010 (prisliste pr. 02-03-10 )

Moskva (udflugter)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Byrundtur 4 1 050 525 350 315 250 210 180 170 150 135

Byrundtur + Nyjomfruklostret 5 1 350 675 450 410 340 290 260 250 230 210

Byrundtur med start i lufthavn eller 
togstation 5 1 500 750 500 500 400 340 290 270 240 220

Kreml inkl. katedraler 3 1 050 525 350 315 250 210 180 170 230 135

Kreml inkl. katedraler og rustkammeret 4 1 500 860 670 620 550 510 480 480 460 400

Kreml inkl. katedraler, rustkammeret og 
diamantsamlingen 5 1 800 1 070 870 810 740 690 660 640 620 600

Pushkin Kunstmuseum (bl.a. franske 
impresionister) 3 1 110 580 420 380 330 290 270 250 230 200

Tretjakov-galleriet (bl.a. russiske ikoner) 3 1 050 525 350 315 250 210 180 170 190 135

Sergijev Posad (70 km, Den Gyldne 
Ring)** 6 1 850 925 630 560 460 400 350 340 310 280

Vladimir / Suzdal (208 km, Den Gyldne 
Ring)** 16 3 900 1 950 1 330 1 170 990 870 790 770 720 670

* Tillæg for dansktalende guide: Kr. 250,-/udflugt.
** Tillæg frokost kr. 150,/person

 Kombipakke (Moskva/Skt.Petersborg på egen hånd)

* Tillæg for 1. klasse på nattoget: Kr. 530,-/person. Hotellerne kan ændres

 Visum til Rusland

80

Tillæg for morgenmad i 
Moskva (pr. pers. pr. 

nat)

5 540

300 / 315

80

600 / 470

80

v/2 pers.

Ekstra nætter (pr.pers.pr.nat)

80

ENGELSK(DANSK*)TALENDE GUIDE

Izmailovo-Vega*** / Azimut***

Hoteller Gyldighed

Varighed 
(ca. timer)

1/4-27/5+27/6-30/9

31/12/09-9/1

28/5-26/6

Pris pr. person (inkl. bil, guide og entreer) ved 1-10 personer

600 / 330

600 / 460

10/1-31/3+1/10-31/12

4 620
4 780 5 920 300 / 380 600 / 650

300 / 300

1 pers.

300 / 235

4 650

4 490

GRUNDPAKKE: Fly t/r med SAS, 
2 nt. på hotel i Moskva, 2 nt. på 
hotel i S.Petersborg, togbillet til 

nattog* Moskva-S.Petersborg

1 pers.

5 280

5 560

v/2 pers.

PRISEN INKLUDERER:
Kombipakkens grundpakke inkluderer fly t/r, 
lufthavnsskatter, 4 overnatninger på hotel 
(heraf 2 med morgenmad i Skt.Petersborg) 
samt togbillet Moskva-Skt.Petersborg på 2. 
klasse (nat tog).

BØRNERABAT:
SAS:  kr. 650,- (2-15 år inkl.).
Børnerabatten gives med udgangspunkt i 
dobbeltværelses-prisen og forudsætter 
opredning i forældres værelse. 

PROVINSTILSLUTNING:
På rejser til Rusland med SAS tilbyder vi 
dansk indenrigstilslutning fra Aarhus 
(Tirstrup) og Aalborg mod tillæg på kr. 875,-. 
Tilslutning fra Billund, Karup og Sønderborg 
mod tillæg på kr. 1050,-. Tilslutning fra 
Rønne kr. 950,-.

DIVERSE:
Alle priser er per person i DKK. På rejserne 
skal du være bortrejst natten mellem fre. og 
lør. el. natten mellem lør. og søn. el. være 
bortrejst min. 2 nt. Hotellerne opkræver et  
statsligt registreringsgebyr på 2-4 EUR per 
person ved ankomst. Der er visumpligt til 
Rusland for danske statsborgere. Ring og 
hør nærmere!

Der er visumpligt for danske statsborgere (og de fleste andre) til Rusland. Prisen afhænger af 
nationalitet. Vi tilbyder at klare alt det praktiske omkring viseringen til kr. 400,- pr. person for danske 
statsborgere. Vær opmærksom på, at vores ekspeditionstid som standard er 3 uger. Ekspres-
behandling er ikke muligt. 

Hvis du vil have os til at sende passet retur til dig efter endt visering, så opkræves et gebyr på kr. 85,- 
pr. booking for anbefalet forsendelse.

Sammen med bekræftelsen på rejsen fremsender vi visumansøgninger og vejledning til udfyldelse. 
Ansøgning og pas indsendes til Penguin Travel inden det aftalte tidspunkt. Inden du går igang, så tjek 
at følgende krav er opfyldt:

-Dit pas skal være gyldigt i min. 6 måneder efter udrejsen af Rusland. Er det ikke det, så skal passet 
fornyes (find det nærmeste paskontor på www.politi.dk).
-Dit pas skal være i ordentlig stand (dvs. ingen løse sider, ingen synlige vandskader osv.).
-Medrejsende børn under 16 år kan rejse med på forældres pas, såfremt de står opført heri (navnet 
på barnet og fødselsdatoen skal dog være indført i forældres visum). Vær dog opmærksom på, at det 
siden 2004 ikke har været muligt at få børn optaget i forældres pas.
-Der skal være min. én ledig side til visaet (det klæbes ind i passet).
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Rusland og Ukraine 2010 (prisliste pr. 02-03-10 )

Hoveddæk Øvre dæk Båddæk Junior suite Suite

19.05 30.05 12 11 570 12 120 12 670 - 19 820 3 300

30.05 9.06 11 10 820 11 320 11 820 - 18 320 3 000

9.06 20.06 12 11 570 12 120 12 670 - 19 820 3 300

20.06 30.06 11 10 820 11 320 11 820 - 18 320 3 000

30.06 11.07 12 11 570 12 120 12 670 - 19 820 3 300

11.07 21.07 11 10 820 11 320 11 820 - 18 320 3 000

21.07 1.08 12 11 570 12 120 12 670 - 19 820 3 300

1.08 11.08 11 10 820 11 320 11 820 - 18 320 3 000

11.08 22.08 12 11 570 12 120 12 670 - 19 820 3 300

22.08 1.09 11 10 820 11 320 11 820 - 18 320 3 000

1.09 12.09 12 11 570 12 120 12 670 - 19 820 3 300

12.09 22.09 11 10 820 11 320 11 820 - 18 320 3 000

** OBS!! Kun vejledende pris! Prisen fastsættes ved reservationen, og billetten skal betales umiddelbart efter.

Start

Moskva (2 nt.)-Uglitj-Jaroslvl-Goritsy-Kizjiøen-
Mandroga-Skt.Petersborg (3 nt.)

Tillæg for 
enk.-kahyt  
(gælder 

ikke  suiter)

Kahyt ( kr. pr. person i dbl.-kahyt) inkl. fly t/r med SAS*

 Krydstogter mellem Moskva og Skt.Petersborg

Slut Antal 
dage

Skt.Petersborg (2 nt.)-Mandroga-Kizjiøen-Goritsy-
Jaroslavl-Uglitj-Moskva (2 nt.)

Skt.Petersborg (2 nt.)-Mandroga-Kizjiøen-Goritsy-
Jaroslavl-Uglitj-Moskva (2 nt.)

Sejlrute: Togterne starter i enten Moskva eller Skt.Petersborg og følger det netværk af søer, kanaler og floder, som forbinder Ruslands to største 
byer. Alle togterne indeholder sammenlagt 4-5 dages ophold i Moskva og Skt.Petersborg, hvor skibet benyttes som hotel, mens det ligger i havn. 
Sejlturen mellem de to byer går bl.a. via de gamle middelalderbyer på Den Gyldne Ring (Uglitj og Jaroslavl), Kizji-øen med det kendte 
frilandsmuseum, landsbyen Mandroga og Goritsy med det gamle nonnekloster.

Moskva (2 nt.)-Uglitj-Jaroslavl-Goritsy-Kizjiøen-
Mandroga-Skt.Petersborg (3 nt.)

Skibene: Vi benytter os forskellige tyskbyggede skibe (bl.a. M/S Dostoyevski m.fl.), som alle kommer fra den samme flåde og er stort set ens i 
specifikationerne. Skibene er som flydende hoteller med en afslappet og behagelig atmosfære (115-129 m, 3 etager + soldæk, restaurant, bar, 
souvenirshop m.m.) og har plads til 220-285 passagerer (typisk vestlige turister). Indkvarteringen er altid i udvendige dbl.-kahytter med eget bad og 
dush samt samt store panoramavinduer. Guiderne ombord taler engelsk.

Prisen inkluderer: Flybillet t/r med SAS, indkvartering i udvendig  delt dbl.-kahyt på valgte kategori med dush og toilet, fuld forplejning (fra 
aftensmad dag et t.o.m. morgenmad den sidste dag), kaptajnens velkomstparty, gallamiddag den sidste dag, transfers lufthavn-skib-lufthavn, 
sightseeing i alle byer med engelsktalende guide (inkl. transport og entreer), program ombord (dans, underholdning, forelæsninger i sprog og 
historie m.m.), daglig aerobic og besøg på skibets bro. Priserne forudsætter ledig kapacitet på bestillingstidspunktet.

Ikke inkluderet: Visum til Rusland (400 kr./person ved 3 ugers ekspeditionstid), evt. sygeafbestillingsforsikring, indenrigstilslutning med SAS, 
drikkepenge samt evt. tilvalg af ekstra udflugter/program i Moskva og Skt.Petersborg. 

Moskva (2 nt.)-Uglitj-Jaroslavl-Goritsy-Kizjiøen-
Mandroga-Skt.Petersborg (3 nt.)

Skt.Petersborg (2 nt.)-Mandroga-Kizjiøen-Goritsy-
Jaroslavl-Uglitj-Moskva (2 nt.)

Sejlrute

Skt.Petersborg (2 nt.)-Mandroga-Kizjiøen-Goritsy-
Jaroslavl-Uglitj-Moskva (2 nt.)

Moskva (2 nt.)-Uglitj-Jaroslavl-Goritsy-Kizjiøen-
Mandroga-Skt.Petersborg (3 nt.)

Skt.Petersborg (2 nt.)-Mandroga-Kizjiøen-Goritsy-
Jaroslavl-Uglitj-Moskva (2 nt.)

Moskva (2 nt.)-Uglitj-Jaroslavl-Goritsy-Kizjiøen-
Mandroga-Skt.Petersborg (3 nt.)

Moskva (2 nt.)-Uglitj-Jaroslavl-Goritsy-Kizjiøen-
Mandroga-Skt.Petersborg (3 nt.)

Skt.Petersborg (2 nt.)-Mandroga-Kizjiøen-Goritsy-
Jaroslavl-Uglitj-Moskva (2 nt.)
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Rusland og Ukraine 2010 (prisliste pr. 02-03-10 )

Hoveddæk Øvre dæk Båddæk Suite

3.05 15.05 13 3 600

13.09 25.09 13 3 600

 Krydstogter i Ukraine (Kiev-Odessa) 2010

Hoveddæk Øvre dæk Båddæk Junior suite Suite

27.04 6.05 10 9060 9730 12050 - 16550 2700

6.05 15.05 10 9060 9730 12050 - 16550 2700

** OBS!! Kun vejledende pris! Prisen fastsættes ved reservationen, og billetten skal betales umiddelbart efter.

Kahyt ( kr. pr. person i delt dbl.-kahyt) inkl. fly t/r med Czech 
Airline/Austrian/Air Baltic *

Tilbud sendes ved forespørgsel ifølge Deres ønsker!

Tilbud sendes ved forespørgsel ifølge Deres ønsker!

Odessa (1 nat)-Jalta (1 nat)-Sevastopol-Kherson-
Zaporozhye-Kiev (1 nat)

Moskva (2 nt.)-Uglitj-Jaroslavl-Kostroma-Pljos-
Nizjnij Novgorod-Kazan-Nijnekamsk-Tjajkovsk-
Perm (2 nt.). 

Kiev (1 nat)-Zaporozhye-Kherson-Sevastopol-
Jalta (1 nat)-Odessa (1 nat)

Sejlrute: På krydstogtet mellem Moskva og Perm følger man den store Volgaflod det første stykke til Kazan. Herfra sejles op ad Kama-floden til 
man når Perm for foden af Uralbjergene. Det er den legendariske sejlrute, som Leif Davidsen følger i bogen "Dostojevskijs sidste Rejse". Togterne 
indeholder sammenlagt 4 dages ophold i Perm og Moskva, hvor man ser byerne, mens skibet benyttes som hotel. Undervejs gør man selvfølgelig 
også holdt i fødebyen for den berømte komponist Tjajkovskij.

Prisen inkluderer: Flybillet Kbh.-Moskva-Perm + Moskva-Kbh. (eller omvendt) med SAS/Aeroflot, indkvartering i udvendig  delt dbl.-kahyt på 
valgte kategori med dush og toilet, fuld forplejning ombord (fra aftensmad første dag på skibet t.o.m. morgenmad den sidste dag), kaptajnens 
velkomstparty, gallamiddag den sidste dag, sightseeing i alle byer med engelsktalende guide (inkl. transport og entreer), program ombord (dans, 
underholdning, forelæsninger i sprog og historie m.m.) og besøg på skibets bro. Priserne forudsætter ledig kapacitet på bestillingstidspunktet. 

Ikke inkluderet: Evt. sygeafbestillingsforsikring, drikkepenge samt evt. tilvalg af ekstra udflugter/program.

Start Slut Antal 
dage

Prisen inkluderer: Flybillet Kbh.-Kiev + Odessa-Kbh. (eller omvendt) via Pragh/Wien med Czech Airline/OS/BT, indkvartering i udvendig  delt 
dbl.-kahyt på valgte kategori med dush og toilet, fuld forplejning (fra aftensmad dag et t.o.m. morgenmad den sidste dag), kaptajnens velkomstparty, 
gallamiddag den sidste dag, 3 koncerter ombord, alle transfers mellem skib og lufthavne, sightseeing i alle byer med engelsktalende guide (inkl. 
transport og entreer), program ombord (dans, underholdning, forelæsninger i sprog og historie m.m.), daglig aerobic og besøg på skibets bro. 
Priserne forudsætter ledig kapacitet på bestillingstidspunktet.

Perm (2 nt.)-Tjajkovsk-Nijnekamsk-Kazan-Nizjnij 
Novgorod-Pljos-Kostroma-Jaroslavl-Uglitj-
Moskva (2 nt.)

Ikke inkluderet: Visum til Rusland (400 kr./person ved 3 ugers ekspeditionstid), evt. sygeafbestillingsforsikring, drikkevarer, drikkepenge samt 
evt. tilvalg af ekstra udflugter/program. 

Sejlrute

Skibet: M/S Furmanov  - et tyskbygget skib (129 m, 3 etager + soldæk) med plads til 260 passagerer. Ombord findes restuarant, to barer, 
souvenirshop m.m. Man indkvarteres i udvendige dbl.-kahytter med eget bad og dush samt samt store panoramavinduer. Guiderne ombord taler 
engelsk.

Tillæg for 
enk.-kahyt   
(gælder 

ikke  suiter)

 Krydstogter mellem Moskva og Perm

Sejlrute

Sejlrute: Vi følger den gamle vandvej gennem Ukraine: ned ad Dnepr-floden fra hovedstaden Kiev i nord til 
havnebyen Odessa i syd (nogle togter foregår i omvendt rækkefølge). Vi kommer naturligvis også forbi de gamle 
historiske byer på Krim-halvøen, Jalta og Sevastopol. Togterne inkluderer dages ophold og sightseeing i Kiev, hvor vi 
benytter skibet som hotel, mens det ligger i havn.

Tillæg for 
enk.-kahyt   
(gælder 

ikke  suiter)

Kahyt ( kr. pr. person i dbl.-kahyt) inkl. fly t/r med SAS/Aeroflot
Slut Antal 

dageStart
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Rusland og Ukraine 2010 (prisliste pr. 02-03-10 )

 Krydstogt på Dnepr og Sortehavet (Kiev-Istanbul) 2010

Hoveddæk Øvre dæk Båddæk Junior suite Suite

15.05 29.05 15 13 910 15 310 16 430 - 23 430 3 700

25.05 8.06 15 13 160 14 560 16 380 - 23 380 3 700

8.06 22.06 15 13 910 15 310 16 430 - 23 430 3 700

18.06 2.07 15 13 160 14 560 16 380 - 23 380 3 700

2.07 16.07 15 14 640 16 040 17 160 - 24 160 3 700

12.07 26.07 15 13 930 15 330 17 150 - 24 150 3 700

26.07 9.08 15 15 290 16 690 17 810 - 24 810 3 700

5.08 19.08 15 13 930 15 330 17 150 - 24 150 3 700

19.08 2.09 15 15 540 16 940 18 060 - 25 060 3 700

29.08 12.09 15 14 810 16 210 18 030 - 25 030 3 700

12.09 26.09 15 13 910 15 310 16 430 - 23 430 3 700

22.09 6.10 15 13 160 14 560 16 380 - 23 380 3 700

** OBS!! Kun vejledende pris! Prisen fastsættes ved reservationen, og billetten skal betales umiddelbart efter.

Kahyt ( kr. pr. person i dbl.-kahyt) inkl. fly t/r*
Start Slut Antal 

dage Sejlrute

Kiev (1 nat)-Zaporoje-Kherson-Sevastopol-Jalta (1 
nat)-Odessa (1 nat)-Constanta-Nessebar (1 nat). 

Bus Nessebar-Istanbul.

Afgangen den 19. august er en grupperejse med dansktalende turleder (ved min. 10 tilmeldinger). Turen 
gennemføres også ved mindre end 10 tilmeldinger uden Penguin's rejseleder.

Kiev (1 nat)-Zaporoje-Kherson-Sevastopol-Jalta (1 
nat)-Odessa (1 nat)-Constanta-Nessebar (1 nat). 

Bus Nessebar-Istanbul.

Istanbul (2 nt.)-Nessebar (1 nat)-Constanta-Odessa 
(1 nat)-Jalta (1nat)-Sevastopol-Kherson-Zaporoje-

Kiev (1nat). Bus Istanbul-Nessebar.

Tillæg for 
enk.-kahyt   
(gælder 

ikke  suiter)

Istanbul (2 nt.)-Nessebar (1 nat)-Constanta-Odessa 
(1 nat)-Jalta (1nat)-Sevastopol-Kherson-Zaporoje-

Kiev (1nat). Bus Istanbul-Nessebar.

Kiev (1 nat)-Zaporoje-Kherson-Sevastopol-Jalta (1 
nat)-Odessa (1 nat)-Constanta-Nessebar (1 nat). 

Bus Nessebar-Istanbul.

Istanbul (2 nt.)-Nessebar (1 nat)-Constanta-Odessa 
(1 nat)-Jalta (1nat)-Sevastopol-Kherson-Zaporoje-

Kiev (1nat). Bus Istanbul-Nessebar.

Kiev (1 nat)-Zaporoje-Kherson-Sevastopol-Jalta (1 
nat)-Odessa (1 nat)-Constanta-Nessebar (1 nat). 

Bus Nessebar-Istanbul.

Istanbul (2 nt.)-Nessebar (1 nat)-Constanta-Odessa 
(1 nat)-Jalta (1nat)-Sevastopol-Kherson-Zaporoje-

Kiev (1nat). Bus Istanbul-Nessebar.

Istanbul (2 nt.)-Nessebar (1 nat)-Constanta-Odessa 
(1 nat)-Jalta (1nat)-Sevastopol-Kherson-Zaporoje-

Kiev (1nat). Bus Istanbul-Nessebar.

Kiev (1 nat)-Zaporoje-Kherson-Sevastopol-Jalta (1 
nat)-Odessa (1 nat)-Constanta-Nessebar (1 nat). 

Bus Nessebar-Istanbul.

Istanbul (2 nt.)-Nessebar (1 nat)-Constanta-Odessa 
(1 nat)-Jalta (1nat)-Sevastopol-Kherson-Zaporoje-

Kiev (1nat). Bus Istanbul-Nessebar.

Kiev (1 nat)-Zaporoje-Kherson-Sevastopol-Jalta (1 
nat)-Odessa (1 nat)-Constanta-Nessebar (1 nat). 

Bus Nessebar-Istanbul.

I år kan vi igen tilbyde et krydstogt, der kombinerer Dnepr-flodens smukke landskaber med Sortehavets blå bølger. 
Togtet begynder i Kiev (Ukraines hovedstad) og slutter i den gamle fiskerlandsby Nessebar ved den bulgarske 
Sortehavskyst. Herfra køres med bus til Istanbul, hvor turen slutter med to dages ophold på hotel og sightseeing 
(nogle togter foregår i omvendt rækkefølge). 
Skibet: M/S Taras Shevchenko - et tyskbygget skib (129 m, 3 etager + soldæk) med plads til 270 passagerer. Ombord findes to restauranter, to 
barer, souvenirshop, vaskeri m.m. Man indkvarteres i udvendige dbl.-kahytter med eget bad og dush samt panoramavindue. Skibets venlige 
besætning taler engelsk og står til rådighed for passagererne 24 t i døgnet.

Prisen inkluderer: Flybillet Kbh.-Kiev + Istanbul-København el. omvendt med flyskifte, afhængig af flyselskab (typisk Austrian Airlines via 
Wien eller Swiss Airlines via Zurich), indkvartering i udvendig delt dbl.-kahyt på valgte kategori med dush og toilet, fuld forplejning (fra aftensmad 
dag et t.o.m. morgenmad den sidste dag), 2 nætter i delt dobbeltværelse på hotel i Istanbul, kaptajnens velkomstparty, gallamiddag den sidste dag, 
alle transfers mellem skib og lufthavne, sightseeing i alle byer med engelsktalende guide (inkl. transport og entreer), program ombord (dans, 
underholdning, forelæsninger i sprog og historie m.m.), daglig aerobics og besøg på skibets bro. Priserne forudsætter ledig kapacitet på 
bestillingstidspunktet. 

Ikke inkluderet: Evt. sygeafbestillingsforsikring, drikkevarer, drikkepenge samt evt. tilvalg af ekstra udflugter/program.
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ARRANGEMENT 
Rejserne i dette program er arrangeret af Penguin 
Travel i samarbejde med lokale turarrangører. 
 
TILMELDING 
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum 
eller den af bureauet fastsatte indbetaling er rettidigt 
modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter 
kunden samtidig at have accepteret de skriftlige 
meddelte og/eller i brochuren samt evt. tilhørende 
turbeskrivelse og oplyste vilkår for rejsen. Venligst 
kontroller, at alle lovede ydelser og navne i henhold 
til pas er påført faktura allerede ved modtagelsen af 
faktura samt på rejsebevis. Penguin Travel hæfter 
ikke for aftaler, der ikke er påført fakturaen. 
 
DEPOSITUM 
Samtidig med tilmeldingen indbetales depositum som 
følger (med mindre andet er anført for den pågæl-
dende rejse): For rejser under DKK 7.500 er deposi-
tum på DKK 1250 pr. person. For rejser over DKK 
7.500 er depositum på DKK 3.000 pr. person. Depo-
situm kan være højere i tilfælde, hvor flybilletter eller 
anden del af rejsen skal afregnes lang tid før afrej-
sen. Er depositum ikke bureauet i hænde inden den 
angivne frist, bortfalder aftalen. Såfremt Penguin 
Travel forestår visering (fx til Rusland, Mongoliet el. 
Kina) skal udgifter og gebyrer betales samtidig med 
depositum.  
 
SLUTBETALING 
Restbeløbet for rejsen skal normalt være bureauet i 
hænde senest 45 dg. før afrejsedagen, hvis ikke 
andet er anført. Herefter vil billetter og øvrige rejse-
dokumenter blive fremsendt således, at du har dem i 
hænde senest ca. 7 dage før afrejsen. 
 
REJSENS PRIS 
En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være 
specificeret for hvert enkelt rejsemål i pro-
gram/prisliste/turbeskrivelse. Tillæg for særlige 
ydelser vil ligeledes være nævnt under hvert enkelt 
rejsemål. Alle pakkepriser er baseret på flypriser fra 
nævnte luftfartselskab og pt. kendte tariffer, skatter 
og afgifter. 
 
ÆNDRINGER & TILLÆGSBESTILLINGER 
Med mindre andet er anført gælder følgende: Mere 
end 30 dage før afrejse: For ændring af fly og landar-
rangement, der endnu ikke er slutbetalt, opkræves et 
ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person. Der tages 
forbehold for forhold, hvor ændringer ikke er mulig 
efter bekræftelse eller kun muligt mod gebyr. Senere 
ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. 
Tillægsbestillinger: Ønskes tilkøb af serviceydel-
ser/ændring af allerede tilkøbte serviceydelser efter 
slutbetaling har fundet sted pålægges faktura et 
ekspeditionsgebyr på kr. 200. Med serviceydelse 
forstås: Udflugter, teaterbilletter, transfer m.m. 
 
AFBESTILLING 
Ved afbestilling indtil 45 dage før afrejsedagen er det 
indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling indtil 30 
dage før afrejsedagen er 50% af rejsens pris tabt. 
Afbestilles rejsen senere end 30 dage før afrejseda-
gen, er den totale pris for rejsen tabt. Der tages 
forbehold for højsæson samt højtider, hvor afbestil-
ling ikke er mulig efter bekræftelse. OBS! Såfremt et 
pakkearrangement, en hotelreservation eller en 
flybillet er behæftet med strengere afbestillingsbetin-
gelser vil disse være gældende og blive oplyst ved 
reservationen. Er medrejsende ikke omfattet af evt. 
afbestillingsforsikring /eller ønsker medrejsende at 
rejse alligevel, bliver rejseprisen justeret i henhold til 
det aktuelle "nye" deltagerantal (fx bortfald af grup-
perabat, betaling af tillæg for eneværelse og lignen-
de). 
 
AFBESTILLING VED AKUT SYGDOM 
Vi råder dig til at tegne en afbestillingsforsikring fra 
Europæiske Rejseforsikring A/S. Forsikringen dækker 
den del af rejsens pris, rejsebureauet ikke tilbagebe-
taler, hvis du afbestiller din rejse på grund af akut 
sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald, der 
rammer dig selv, din nærmeste familie eller rejseled-
sagere. De fuldstændige forsikringsbetingelser kan 
hentes på www.penguin.dk eller udleveres ved fore-
spørgsel. Med mindre andet er anført, koster afbestil-
lingsforsikringen 5% af rejsens pris, dog minimum 
DKK 150.  
 
REJSEFORSIKRING 
Europa (frem til Uralbjergene) er dækket af det gule 
sygesikringskort (indtil 1 måned). For rejser uden for 
områder dækket af det gule sygesikringskort (og 
længerevarende rejser) anbefales det kraftig at tegne 
en rejseforsikring. Kunden er selv ansvarlig for at 
tegne nødvendige rejseforsikringer, som dækker 
omkostningerne og evt. hjemtransport i forbindelse 
med sygdom eller ulykke, bagage, forsinket fremmø-
de m.m. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar som 
følge af manglende tegnede forsikringer. Bemærk at 

der kan være særlige regler/betingelser for folk over 
som er fyldt 70 år. Rejseforsikring kan bestilles gen-
nem Penguin Travel. 
 
HOTELRESERVATION 
Ved køb af hotelophold eller andre landarrange-
mentsydelser uden flytransport, opkræves et ekspe-
ditionsgebyr på kr. 500,-. pr. faktura 
 
ERSTATNINGSANSVAR 
Penguin Travel begrænser erstatningsansvaret mht. 
summer og bestemmelser for flytransporterne til 
Warszawa-konventionen af 1929 med senere æn-
dringer og tilføjelser tillempet national lovgivning (for 
DKs vedkommende luftfartslovgivningen af 1960, 
kap. 9), for søtransport til Athen-konventionen og for 
jernbanetransport jf. COTIF/CIV-konventionen. De 
deltagende luftfartsselskaber påtager sig intet ansvar 
for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor 
passagererne ikke befinder sig ombord i det pågæl-
dende luft-fartsselskabs fly. For ansvar for indskrevet 
bagage henvises til det pågældende luftfartsselskabs 
egne bestemmelser. En rejsedeltager må straks og 
inden lufthavnen forlades reklamere til luftfartssel-
skabet eller dennes repræsentant, hvis rejsegods er 
ødelagt, beskadiget eller mistet under flytransport. 
Der udfærdiges derpå en rapport, som sammen med 
skadeanmeldelse sendes til deltagerens forsikrings-
selskab. 
 
KUNDENS PLIGTER 
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for 
rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinati-
oner. OBS! Ligeledes før afrejse at kontrollere, 
at for- og efternavne i billetter, rejsepas og 
øvrige rejse-dokumenter er korrekte og stem-
mer overens. Navn i flybillet skal være i over-
ensstemmelse med det i passet indførte navn, 
ellers kan det føre til afvisning ved check-in til 
flyet! Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for 
følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger, som 
bureauet ikke har haft mulighed for på forhånd at 
tage højde for. 
 
REKLAMATIONER 
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsæt-
tes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsen-
tant på stedet, arrangøren eller rejsebureauet, inden 
rimelig tid efter at kunden har opdaget manglen, 
således at manglen/fejlen kan afhjælpes med det 
samme og med mindst mulig ulempe for den rejsen-
de. Rettes reklamationen direkte til det relevante 
luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på 
stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis mang-
len/fejlen ikke kan rettes på stedet og du evt. senere 
ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Mang-
lende reklamationer vil normalt medføre tab af retten 
til senere erstatningskrav. Krav om erstatning skal, 
for at kunne komme i betragtning, skriftlig stilles til 
rejsebureauet inden 14 dage efter rejsens afslutning. 
 
CHECK-IN-TID 
Det anbefales, at du allerede ved ankomst til en 
bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle 
check-in tider. Oplysninger fra Penguin Travel eller 
luftfartsselskabet vedrørende afrejse, gates og termi-
naler er kun vejledende – ikke bindende. Der kan 
opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre afrej-
se fra én gate/terminal til en anden. Check derfor 
altid gate/terminal også ved f.eks. flyskift med korte 
tidsintervaller. 
 
SKATTER OG AFGIFTER 
En del skatter skal påføres selve flybilletten. Der er 
imidlertid en del lufthavns- eller andre turistmæssige 
skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på 
stedet, og som derfor ikke opkræves hjemmefra. 
Normalt vil sådanne være angivet i rejsedokumenter-
ne. De enkelte lande er imidlertid suveræne til uden, 
eller med meget kort varsel, at indføre nye skatter 
eller forhøje de eksisterende, og de kan derfor ænd-
res mellem bestillingstidspunktet og afrejsen eller 
mellem afrejsen og hjemrejsen. 
 
PAS, VISUM, VACCINATIONER M.M. 
Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses 
til rejsebureauet ved bestillingen, således at bureauet 
kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv 
at søge oplysninger om de for rejsen krævede forma-
liteter hos sit lands ambassade, konsulat samt Se-
ruminstituttets Udlands-vaccination. Undlades sådan-
ne oplysninger til rejsebureauet, har Penguin Travel 
ikke noget ansvar for de følger evt. manglende ind-
rejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre 
for den rejsende. Bemærk, at der selv ved blot gen-
nemfart af et land i tog eller bil ofte stilles krav om 
transitvisum. Passet skal uden for EU-landene nor-
malt have gyldighed i mindst 6 måneder efter an-
komsten til destinationen. Såfremt Penguin Travel 
forestår visering (fx til Rusland og Mongoliet) skal 
udgifter og gebyrer betales samtidig med depositum. 
Udgifter og gebyrer indgår ikke som en del af rejsens 

pris og er derfor ikke omfattet af afbestillingsforsik-
ringen. Bureauet påtager sig intet ansvar for kunder, 
der af den ene eller anden grund ikke kan opnå 
visum eller der af en eller anden ukendt grund afvi-
ses ved grænsen. 
 
UDEBLIVELSE, UBENYTTEDE YDELSER M.M. 
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder 
rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- 
eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller 
fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedoku-
menter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og 
vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at 
beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden 
udebliver fra anførte transporter eller på anden måde 
undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan 
der ikke kræves godtgørelse for de ubenyttede ydel-
ser. 
 
REJSEARRANGØRENS ANSVAR 
Penguin Travel er i medfør af Lov om pakkerejser 
ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til pro-
gram/prisliste/turbeskrivelse. Penguin Travel påtager 
sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden dennes 
vidende og accept er indgået mellem den lokale 
turarrangør og den rejsende. Penguin Travel påtager 
sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der 
er en følge af aftalebrud, overenskomststridige strej-
ker, vejrlig eller forhold, som Penguin Travel er uden 
indflydelse på, 
 
ÆNDRINGER/AFLYSNINGER 
Penguin Travel forbeholder sig ret til med minimum 3 
ugers varsel at foretage nødvendige ændringer, eller 
aflyse rejsen for grupperejser, på grund af manglen-
de tilslutning eller omstændigheder, som bureauet og 
dets samarbejdspartnere ikke har haft indflydelse på 
eller har haft mulighed for at forudse. Hvis kunden 
herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbe-
talte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav 
ikke kan gøres gældende.  
 
PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE 
Priserne er baseret på de pr. 1.11.2009 gældende 
afgifter, tariffer og valutakurser. Penguin Travel tager 
forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse. 
Prisforhøjelsen kan ske på grund af ændringer i 
transportomkostninger, herunder brændstofpriser, 
skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydel-
ser som lufthavns-, landings-, startafgifter eller 
lignende. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt 
og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 
10 % af rejsens averterede pris. Såfremt disse betin-
gelser ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfrit 
afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annul-
leringen meddeles Penguin Travel umiddelbart efter, 
at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. 
Ved prisfald pga. ændringer i nedadgående retning i 
de ovennævnte forhold, vil kunden blive informeret 
herom snarest. Ved ændring i nedadgående retninger 
inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve 
prisnedsættelse. 
I forbindelse med rejser opgivet i DKK vil prisstignin-
ger/nedsættelse finde sted efter følgende principper: 
Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skat-
ter med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger 
DKK 50. Valutaændringer på mere end + 5 % eller –
10 % i forhold til prislistens udgivelsesdag: Prisæn-
dringen vil kun omfatte omkostninger vedrørende 
den aktuelle valuta og altså ikke hele pakkens pris. 
Prisen på alt andet end flybilletter i denne prisliste er 
fastsat på baggrund af kursen på USD eller EURO. 
Dette betyder, at stiger kursen på EUR med 5 %, vil 
f.eks. en overnatning på f.eks. Hotel Lion stige tilsva-
rende. Pakker, som indeholder både fly og landarran-
gement vil ikke stige tilsvarende, da pakkeprisen kun 
delvist er udregnet på basis af udenlandsk valuta. 
Typisk vil en ændring af kursen på USD på +5 % kun 
medføre, at pakkeprisen stiger med 2-3 %. En æn-
dring af prisen i nedadgående retning forudsætter 
dog, at der ikke sker prisændringer på f.eks. hoteller 
og landarrangementer i forbindelse med kursændrin-
gen. 
 
ØVRIGE BETINGELSER 
Rejserne gennemføres efter de af Forbrugerrådets 
vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der 
tages forbehold for trykfejl og prisændringer som 
følge af ændrede indkøbsforhold. Prislisten er gæl-
dende indtil ny foreligger. 
 
VÆRNETING/LOVRET 
Ethvert krav mod Penguin Travel skal afgøres efter 
dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres 
af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Han-
delsretten i Danmark. 
 
REJSEGARANTIFONDEN 
Penguin Travel er medlem af Rejsegarantifonden 
(reg.nr. 888). 
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