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At rejse med Spejder-Rejser kræver kun, at du medbring-
er en pakket rygsæk, godt humør og rejselyst. Alt andet 
er inkluderet i prisen, så du kun skal bekymre dig om 
småpenge til souvenirs. 

Spejder-Rejser arrangerer ture for aldersgrupperne 
14-20 år og 17 år og opefter. Over trangiasættenes 
snurren, ved lejrbålene, på togturene, på byløb, og hvad 
der ellers måtte være arrangeret, kommer der hurtigt 
på turene et tæt rejsefællesskab. Derfor er det ikke et 
problem, hvis du ikke kender nogen på forhånd. 

Spejder-Rejser er ejet af KFUM-Spejderne i Danmark, 
men Spejder-Rejsers ture er åbne for spejdere fra alle 

de danske korps. Vi har 30 års erfaring og tilbyder hvert 
år en række rejser, som vi arrangerer selv. Alle turguides 
i Spejder-Rejser er engagerede spejdere og arbejder 
frivilligt. 

Du kan komme i kontakt med Spejder-Rejser via Houens 
Odde Spejdercenter på telefon 70 10 51 15 eller e-mail: 
houensodde@houensodde.dk.

Besøg vores hjemmeside: 
www.spejder-rejser.dk, hvor du kan læse om tidligere 
ture, se billeder og tilmelde dig.

Vidste du…
at nogle grupper og 

distrikter yder tilskud til 

Spejder-Rejsers ture. 

Grib fat i din leder og 

undersøg dine 

muligheder...

Hvad er Spejder-Rejser?
Spejder-Rejser er et tilbud til dig, der gerne vil ud i verden på spejdermanér.
Vi planlægger hver tur, så du både oplever stedets kultur og natur, og vi be-

stræber os på, at du får lejlighed til at møde spejdere i udlandet. Vi prioriterer 
spændende oplevelser frem for høj komfort og sørger for at transport, over-

natninger, mad, entréer osv. er arrangeret. 
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Forbehold ved tilmelding:
Ved prissætning af ture budgetteres der med en forventet 
flybillet pris pr. turdeltager. Såfremt det ikke er muligt for 
Spejder-Rejser at finde et tilstrækkeligt antal flybilletter 
inden for budgettets rammer, forbeholder Spejder-Rejs-
er sig ret til at aflyse deltagelse for den enkelte tilmeldte.
Dette til trods for rettidig tilmelding. I et sådant tilfælde, 
vil pladserne på turen blive givet efter først-til-mølle-prin-
cippet. Aflyses din deltagelse på foranledning af Spej-
der-Rejser vil hele turens pris blive refunderet.

Prisændringer m.m.:
Spejder-Rejser forbeholder sig ret til at ændre prisen bl.a. 
som følge af forhøjede afgifter, ændrede valutakurser 
eller andre omstændigheder, som Spejder-Rejser ikke har 
haft mulighed for at tage højde for. Ligeledes forbeholder 
Spejder-Rejser sig ret til at foretage ændringer i program-
met og under visse forhold helt at aflyse turen. Desuden 
tages der forbehold for udsolgte ture.

Afbestilling:
Ved afbestilling af rejsen før sidste tilmelding får du de-
positum tilbage. Ved afbestilling efter sidste tilmelding 
mister du depositum og disponerede omkostninger. Ved 
afbestilling af rejsen senere end 21 dage før afrejse mis-
ter du turens fulde pris. Ønsker du at afbestille din rejse, 
skal du kontakte Houens Odde Spejdercenter. Ønsker du 
at afbestille din rejse efter sidste tilmeldingsdato, skal du 
kontakte både Houens Odde Spejdercenter og turlederen 
på den pågældende tur.

Ansvar:
Spejder-Rejser påtager sig ikke ekstra udgifter på grund 
af force majeure, trafikforsinkelser, strejker og lignende. 

Spejder-Rejser påtager sig intet ansvar for skader, der 
opstår under rejsen, medmindre det kan bevises, at 
skaden skyldes forsømmelighed fra Spejder-Rejsers side. 
Spejder-Rejser er ikke ansvarlig for eventuelle ændringer 
i afrejse- og ankomsttider, som er påtvunget fra anden 
side. Ved en eventuel forsinkelse på hjemrejsen dækker 
Spejder-Rejser ikke tabt arbejdsfortjeneste. Du har selv 
ansvaret for, at din bagage kommer med på turen. Spej-
der-Rejser er medlem af rejsegarantifonden.

Betaling:
Ved tilmelding til en tur skal du betale et depositum. Du 
kan se størrelsen af depositummet under beskrivelsen af 
den enkelte tur. Din tilmelding er registreret, så snart du 
har tilmeldt dig og betalt depositum via vores hjemme-
side www.spejder-rejser.dk. Du skal selv betale rejseud-
gifterne til turens startsted.

Pas:
Husk gyldigt pas på de ture, hvor turstaben forlanger det. 
I tilfælde af at du har glemt dit pas ved afrejse, venter bus, 
tog, fly og lignende ikke.

Forsikring:
Alle deltagere, også fra andre korps end KFUM-spej-
derne, er på Spejder-Rejsers ture dækket af en oblig-
atorisk rejseforsikring tegnet gennem Tryg. Du kan få 
nærmere information om rejseforsikringen ved at kon-
takte Spejder-Rejser. Ydermere er gyldige medlemmer af 
KFUM-Spejderne i Danmark dækket af KFUM-spejdernes 
ulykkes- og ansvarsforsikring. Er du medlem af et andet 
spejderkorps i Danmark anbefaler vi, at du tjekker med 
dit korps, hvordan du er forsikret, når du rejser ud. Har 
du eller dine forældre selv en ulykkes- og/eller ansvars-

forsikring træder denne i kraft førend korpsets. Bemærk, 
at korpsets ulykkesforsikring kun kan betragtes som et 
supplement til en privattegnet forsikring. Dækningssum-
merne er ca. 15-20% af en typisk ulykkesforsikring. Til 
gengæld er den udvidet, så den dækker farlig sport inkl. 
klippeklatring.

Bagageansvar:
Du har ansvaret for din bagage på hele turen. Evt. 
beskadiget bagage erstattes ikke af Spejder-Rejser, men 
du har mulighed for at tegne en bagageforsikring hos et 
forsikringsselskab.

Regelsæt for ture, hvor aldersgruppen er fra 14-20 år:
Du skal til enhver tid rette dig efter stabens anvisninger. 
Du skal indordne dig efter de stedlige regler og de givne 
forhold. Alkohol og euforiserende stoffer må under ingen 
omstændigheder indtages på turen. Du skal på turen 
have et gyldigt medlemskab af et af de danske spejder-
korps. Brud på ovenstående regler kan medføre øjeblik-
kelig hjemsendelse for egen regning; og uden nogen form 
for refusion fra Spejder-Rejser.

Regelsæt for ture, hvor aldersgruppen er 17+:
Du skal til enhver tid rette dig efter stabens anvisninger. 
Du skal indordne dig efter de stedlige regler og de givne 
forhold. Alkohol må nydes med måde, men man skal til 
enhver tid kunne deltage i turens fastlagte program. In-
dtagelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt. Du skal 
på turen have et gyldigt medlemskab af et af de danske 
spejderkorps. Brud på ovenstående regler kan medføre 
øjeblikkelig hjemsendelse for egen regning; og uden no-
gen form for refusion fra Spejder-Rejser.

Betingelser
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Söderåsen 
Friluftsliv i det svenske

Svalbard
Store oplevelser i Arktis

Vi gentager succesen fra tidligere og tager i Kristi Himmelfartsferien til den 
smukke nationalpark, Söderåsen, som ligger i det sydlige Sverige. Vandreturene 
bliver ikke hårdere, end at enhver kan være med og er en god mulighed, hvis du 
ikke har vandret så meget førhen, men har lyst til at blive udfordret. Det bliver 3 
dage, hvor vi vandrer med rygsæk, laver mad på trangia, sover i telt og nyder den 
svenske natur. Der er naturligvis fede spejderaktiviteter undervejs og masser af 
mulighed for at lære dine nye spejdervenner at kende. Med andre ord den per-
fekte tur for dig, der måske ikke har rejst med Spejder-Rejser før, trænger til lidt 
kilometer i benene eller bare har lyst til nogle fantastiske dage i det fri.

Dato:  30. maj - 2. juni
Aldersgruppe: 14-20 år 
Pris:  795 kr. (heraf depositum på 250 kr.) 
Kontaktperson: Mikkel Skaarup Jaedicke (30 82 16 40) 
Sidste tilmeldingsfrist: 21. april 2019

I påsken 2019 har du chancen for at komme på en unik tur til Svalbard med Spe-
jder-Rejser. Vi har spækket turens program med alt det bedste, Svalbard har at 
byde på. Vi skal bl.a. køre hundeslæde, prøve snescootere og ned i isgrotterne 
under Lars-gletcheren. Derudover skal vi opleve Longyearbyen, som er Svalbards 
største by med blot 1800 indbyggere. Vi er heldige, da påsken falder i det der på 
Svalbard kaldes “Solvinteren”, hvor de i løbet af få uger går fra mørke og nordlys 
til midnatssol, hvilket sammen med sneen giver et fantastisk lys. Tøv ikke med at 
tage med til denne fascinerende destination med storslået arktisk natur, isbjørne 
og garanti for uforglemmelige oplevelser.

Dato: Turen vil ligge over 6 dage inden for perioden d. 13.-22.   
 april 2019. Datoerne vil blive endeligt fastsat   
 ifm. anskaffelse flybilletter umiddelbart efter   
 sidste tilmeldingsfrist.  
Aldersgruppe: 17-99 år
Pris: 12.500 kr. (heraf depositum på 950 kr.) 
Kontaktperson: Kasper Barslund Hansen (31 61 81 91)
Sidste tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Kursen er sat...
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Action i Alperne
Højere, vildere! 

Estland og Letland
To-i-en-tur! 

Drømmer du om at få testet dine grænser, opleve vild natur og få et sus i maven? 
Vi tager i sommeren 2019 toget til alperne, hvor en uge spækket med action uge 
venter. Programmet byder bl.a. på klippeklatring, bjergpasvandring og adrenalin-
fyldt canyoning. En af dagene tager vi op på en gletsjer for at blive kølet ned. Her 
udforsker vi den flotte blå is, både oppefra og med isøkser nede i gletsjerspalter. 
Efter de hektiske aktiviteter slapper vi af på det internationale spejdercenter 
Kandersteg sammen med spejdere fra hele verden. På turen overnatter vi i telt 
og laver vores mad på trangia, mens vi nyder udsigten over alperne. Gå ikke glip 
af et actionfyldt supplement til sommeren sammen med nye eventyrlystne spej-
dervenner!

Dato: 06. juli – 14. juli 2019
Aldersgruppe: 14-20 år 
Pris: 6900 kr. (heraf depositum på 950 kr.) 
Kontaktperson: Peter Hinnerfeldt Andersen (30 54 38 46)
Sidste tilmeldingsfrist: 18. marts 2019

I sommeren 2019 drager Spejder-Rejser østpå til de to spændende og naturskønne 
lande Estland og Letland. Vi starter turen i Estlands hovedstad Tallinn, hvor vi bl.a. 
skal opleve den stemningsfulde gamle bydel og Den Danske Konges Have, hvor Dan-
nebrog faldt ned fra himlen i 1219. Efter et par dage i Tallinn tager vi videre til byen 
Valmiera, som ligger i den fortryllende smukke Gauja Nationalpark. Herfra sejler vi 
i kanoer langs den smukke flod Gauja til middelalderbyen Sigulda, hvor vi bl.a. skal 
besøge en spændende middelalderborg, og nyde den omkringliggende natur. Her-
fra fortsætter vi vores tur til Riga, Letlands hovedstad, hvor vi skal gå på opdagelse 
i byens hyggelige, gamle gader. Er du klar på skøn natur og fascinerende historiske 
seværdigheder - så er turen til Estland og Letland lige noget for dig!

Dato: 20. - 28. juli 2019 
Aldersgruppe: 14-20 år
Pris: 3900 kr. (heraf depositum på 950 kr.)
Turleder: Freja Skov Larsen (28 14 07 86)
Sidste tilmeldingsfrist: 18. marts 2019
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Bulgarien
Eventyr på Balkan

Bulgarien ligger smukt ved Sortehavet og gemmer på nogle unikke naturoplevels-
er og en rig kulturhistorie. Vi starter vores Spejder-Rejser tur med at vandre i Rila 
bjergene, som er den højeste bjergkæde på Balkanhalvøen og når forhåbentlig 
toppen, Musala. Rila bjergene byder på naturoplevelser uden lige; smukke dale, 
uendeligt blå gletsjersøer og dybe kløfter. Inden vi forlader området, besøger vi 
et imponerende kloster i bjergene. Sidst på turen drager vi mod hovedstaden So-
fia, hvor vi bestræber os på at få mulighed for at møde nogle lokale spejdere og 
herved få et spændende indblik i spejderarbejdet i Bulgarien. I Sofia skal vi desud-
en opleve Boyana Kirke, det bulgarske køkkens lækkerier og de summende gader.

Dato:  12 - 19. juli 2019
Aldersgruppe: 17-99 år
Pris:  6300 kr.
Kontaktperson: Louise Sage Monrad (50 95 24 52)  
Sidste tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Georgien
Store oplevelser i Kaukasus

I 2013 besøgte Spejder-Rejser Georgien og fik øjnene op for, hvor utroligt meget 
landet ved Sortehavskysten har at byde på. Georgien har en venlig og gæstfri be-
folkning og en rig kultur, som bærer præg af områdets store mangfoldighed. På 
sommerens tur til Georgien i 2019 skal vi på en smuk vandretur i de storslåede 
Kaukasusbjerge i den nordlige del af landet – en tur, der byder på helt fantastiske 
udsigter! På turen får vi lejlighed til at opleve, hvordan spejderarbejdet udfoldes i 
Georgien, når vi skal mødes med de georgiske spejdere. Vi skal derudover besøge 
Stalins fødeby, Gori, opleve de berygtede vandkilder i Bordzjomi, og undervejs på 
turen vil vi nyde det traditionelle georgiske køkkens lækre specialiteter. Et østeu-
ropæisk eventyr med anderledes oplevelser venter, så grib chancen og tag med 
til Georgien. 

Dato: 25. juli - 04. august 2019
Aldersgruppe: 17-99 år
Pris: 6.900 kr. 
Kontaktperson: Mikkel Skaarup Jaedicke (30 82 16 40)
Sidste tilmeldingsfrist: 18. marts 2019

Kursen er sat...
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1: Du kan kun tilmelde dig via hjemmesiden
 www.spejder-rejser.dk.
2: Under ”Turprogram” finder du den tur, du vil 
 med på og trykker ”Tilmeld”.
3: Du bliver nu sendt videre til en betalingsside.   
 Udfyld tilmeldingsformularen. Det er vigtigt, 
 at du angiver dit navn nøjagtigt, som det står 
 i dit pas.
4: Du vil herefter modtage en kvittering for betaling
 af depositum på email og en bekræftelse på din
 tilmelding.
5: Efter sidste tilmeldingsfrist vil du modtage en
 email fra turstaben med forskellige informationer
 om turen samt et link til betaling af restbeløbet.

Kontakt til Spejder-Rejser:
Spejder-Rejser er en del af KFUM-Spejderne i Danmark og 
drives fra Houens Odde Spejdercenter. Derfor er det let for 
dig at komme i kontakt med os på tlf.: 70 10 51 15 eller 
e-mail: houensodde@houensodde.dk

Info om tilmelding

Sådan tilmelder du dig 
Spejder-Rejsers ture:



Find os på 
Facebook &

 
Instagram

www.Spejder-Rejser.dk


