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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
bestræber 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, overnatninger, mad, entréer osv. er arrangeret.

At rejse med Spejder-Rejser kræver altså kun, at du
medbringer en pakket rygsæk, godt humør og rejselyst.
Alt andet inkluderet i prisen, så du kun skal bekymre dig
om lidt småpenge til souvenirs.
Spejder-Rejser arrangerer ture for aldersgrupperne
14-20 år og 17 og opefter. Over trangiasættenes snurren,
ved lejrbålene, på togturene, på byløb og hvad der ellers
måtte være arrangeret, udvikles der på turene hurtigt et
tæt rejsefællesskab, og det er derfor overhovedet ikke
noget problem ikke at kende 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...
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Info om tilmelding

Betingelser

Sådan tilmelder du dig
Spejder-Rejsers ture:

Afbestilling:
Ved afbestilling af rejsen før sidste tilmelding får du
depositum tilbage. Ved afbestilling efter sidste tilmelding
mister du depositum og disponerede omkostninger. Ved
afbestilling af rejsen senere end 21 dage før afrejse mister 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.

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

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
programmet og under visse forhold helt at aflyse turen.
Desuden tages der forbehold for udsolgte ture.
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 andenside. Ved en eventuel forsinkelse på hjemrejsen dækker
Spejder-Rejser ikke tabt arbejdsfortjeneste. Som ejet af
KFUM-Spejderne er Spejder-Rejser registreret
i 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 hjemmeside
www.spejder-rejser.dk. Du skal selv betale rejseudgifterne 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-spejderne,
er på Spejder-Rejsers ture dækket af en obligatorisk rejseforsikring tegnet gennem Tryg. Du kan
få nærmere information om rejseforsikringen ved at
kontakte 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
ansvarsforsikring træder denne i kraft førend korpsets.
Bemærk, at korpsets ulykkesforsikring kun kan betragtes som et supplement til en privattegnet forsikring.
Dækningssummerne er ca. 15-20% af en typisk ulykkesforsikring,
den er så til gengæld udvidet så den dækker farlig sport,
herunder klippeklatring.

SPEJDER - REJSER 2018

Kursen er sat...
Sicilien 2018

Kanosejlads i Sverige

Pizza, pasta og påske

Kano(n) tur!

I påsken 2018 har du mulighed for at komme med Spejder-Rejser til Middelhavets
største ø, Sicilien. En del af turen vil vi opleve området omkring vulkanen Etna.
Lavaen fra vulkanen har skabt et særpræget og fascinerende landskab med lavagrotter og kløfter, som vi kommer helt tæt på, når vi til fods udforsker nationalparken. Vi skal desuden med cable car op i 1900 meters højde, hvorfra vi vil tage
på en vandretur tilpasset vind og vejr (her vil formentlig ligge sne), og nyde den
helt utrolige udsigt. Turen byder naturligvis også på et ophold i Palermo, som er
øens hovedby. Her skal vi opleve, hvordan påsken på dramatisk vis markeres med
stemningsfyldte optog og udklædte aktører, der forvandler gaden til en iscenesættelse af påskens begivenheder. Naturligvis skal vi også opleve det mosaikudsmykkede kapel fra 1100-tallet, Capella Palatina, byens utrolige kirker og Cappuccini-katakomberne, og der vil også blive tid til at nyde sicilianske specialiteter og
en frisk dukkert i Middelhavet.

Vi gentager succesen og tager igen på kanotur I det sydlige Sverige. I Kristi Himmelfartsferien hopper vi i kanoerne og nyder den svenske natur.
Vi mødes på stationen i Helsingør og tager toget til Sverige, hvor vi skal sejle fra
byen Klippan langs Rönne Å til Ängelholm. Undervejs slår vi lejr, forsøger os med at
fange aftensmaden i åen, hygger omkring lejrbålet og overnatter i telt.

Dato:
Aldersgruppe:
Pris:
Kontaktperson:
Sidste tilmeldingsfrist:

Dato:
Aldersgruppe:
Pris:
Kontaktperson:
Sidste tilmeldingsfrist:

24. marts – 1. april 2018
17-99 år
5800 kr. (heraf depositum på 950 kr.)
Lisbeth Damkjær Christensen (30 22 83 90)
1. november 2017

Fortvivl ej, hvis du ikke har sejlet i kano før – det lærer du helt sikkert undervejs.

10. - 13. maj 2018
14-20 år
795 kr. (heraf depositum på 250 kr.)
Jonas Søby Pedersen (20 83 37 17)
5. april 2018
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Polen/Slovakiet

Island

Dybe miner og høje bjerge

Vandring og varme kilder

Sommeren 2018 byder på en tur fyldt med polsk kultur, slovakiske bjerge og uforglemmelige spejderoplevelser. Vi starter turen i det sydlige Polen, hvor vi skal
besøge en af Europas største saltminer, Wieliczka, der i dag blandt andet rummer
en spektakulær, underjordisk katedral. I Krakow oplever vi den gamle bydel og
smager polske specialiteter, blandt andet bigos og pierogi.

Har du gået med en drøm om at komme til Island og opleve de særlige naturfæno
mener? Spejder-Rejser giver dig chancen i sommeren 2018! På turen kommer vi til
at opleve flere af Islands ikoniske naturområder, heriblandt Islands tre must-sees;
Islands største vandfald Gullfoss, det historiske tingsted i Thingvellir Nationalpark
og den geotermiske park Haudakalur med gejsere og varme kilder. Vi vil også tage
turen til Skaftafell, hvor vi skal udforske gletsjeren Vatnajökull.
Under rejsen skal vi på en flere-dages vandretur med oppakning i den storslåede
natur på ruten fra Landmannalaugar til Thorsmark. Vandreturen byder på varme
kilder, utrolige udsigter og skøn trangiamad. Både på vandreturen og de øvrige
rejsedage, vil vi overnatte i telt.
Vi vil slutte turen af med at opleve Reykjavik og dens seværdigheder. Endelig vil vi
forkæle os selv med et besøg i Den Blå Lagune. Alt dette og mere til kan du opleve
på to uger i et fortrinligt spejderfællesskab!

Vi besøger derudover Auschwitz, inden vi krydser grænsen til Slovakiet. I Slovakiet
skal vi prøve kræfter med de høje og fascinerende Tatra Bjerge og vandre rundt i
det smukke og frodige Slovenský Raj – på dansk: ”det slovakiske paradis”.
Vi slutter turen af med et besøg på borgruinen Spiš Castle, hvor der både er
mulighed for at tage en tur i gabestokken eller kigge nærmere på andre af datidens torturinstrumenter.

Dato:
Aldersgruppe:
Pris:
Kontaktperson:
Sidste tilmeldingsfrist:

28. juli – 4. august 2018
17-99 år
5600 kr. (heraf depositum på 950 kr.)
Rikke Gissel (30 54 68 94)
1. marts 2018

Dato:
Aldersgruppe:
Pris:
Turleder:
Sidste tilmeldingsfrist:

7. - 21. juli 2018
17-99 år
9500 kr. (heraf depositum på 950 kr.)
Pernille Brandt Rasmussen (27 52 99 50)
1. februar 2018
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Finland

Málaga

Til lands og til vands

Adrenalinrus i Andalusien

Er det for længe siden, dine vandrestøvler er blevet luftet? Så er det nu, du har
muligheden. Spejder-Rejser cruiser i sommerferien fra Stockholm til Helsinki. Her
hopper vi i land og fortsætter turen ind i den tætte birkeskov, som rummer nogle
af Finlands i alt 185.000 søer. I den finske natur udlever vi det luksuriøse vildmarksliv med vandring, badeture, finsk sauna og krebsegilde. Vi slutter turen af med at
opleve den store fæstning Sveaborg ved Helsinki, byens markeder og det pulserende storbyliv.

I efterårsferien 2018 flyver Spejder-Rejser til Andalusien til et actionbrag af en tur.
Vi lander i Málaga og tager derfra nordpå til El Chorro, som er et stort bjergbestigningscenter. Her skal vi prøve kræfter med Camino del Rey (Kongevejen), som
er en sti hugget ind i siden af en kløft og selvfølgelig på vandreture i imponerende
bjerge. Endnu et adrenalinsus venter os, når vi sammen med professionelle instruktører skal udfordres med canyoning, som er rapelling og badning i vandfald.

Tøv ikke med at få snøret dine støvler, pakket din rygsæk og rejs med os til Finland!
Vi garanterer at du får en masse fede oplevelser med hjem i rygsækken.

Dato:
Aldersgruppe:
Pris:
Kontaktperson:
Sidste tilmeldingsfrist:

14 - 21. juli 2018
14-20 år
3950 kr. (heraf depositum på 950 kr.)
Cecillie Nielsen (30 26 86 63)
1. marts 2018

I selve Málaga skal vi besøge det summende madmarked ”Mercado Central de
Atarazanas”, smage lækre spanske specialiteter og opleve byens historiske seværdigheder. Vi forlader selvfølgelig heller ikke den spanske solkyst uden at have
været et smut ved stranden. Turen til Málaga er den perfekte mulighed for at få en
anderledes og udfordrende spejderoplevelse, med rig mulighed for at møde nye
spejdervenner fra både Málaga og Danmark.
Dato:
Aldersgruppe:
Pris:
Kontaktperson:
Sidste tilmeldingsfrist:

13. - 20. oktober 2018
14-20 år
5500 kr. (heraf depositum på 950 kr.)
Nikolaj Sommerlund (50 58 24 25)
1. maj 2018
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