
Pris, tilmelding og praktisk information ........ 

 

Englandturen 2017 - "Haverejse til Sydengland" 

Pris: (pr. person  i dobbeltværelse)  kr. 8895-. pr. person. Prisen er for medlemmer af Haveselskabet 
(husstand) 
For ikke medlemmer opkræves kr. 595- svarende til 1 års medlemskab af Haveselskabet 
Tillæg for enkeltværelse: 1.500,- kr. 
Ved bestilling indbetales et depositum på kr. 1.500- kr. pr. person.  Restbeløbet skal være betalt senest 1/6  
2017. Yderligere oplysninger og bestilling: Magnus Gammelgaard TLF:22283347 mail magam@stofanet.dk 
Prisen er baseret på kendte priser pr 10/10 2017. Ret til ændringer forbeholdes 
 
Diverse praktiske oplysninger om turen 
 
Inkl. i prisen: 
-Flyrejse København - London Heathrow tur/retur med SAS, incl. 23 kg bagage samt skatter og afgifter 
-Gruppe check-in i Københavns lufthavn. 
-Bustransport i England i henhold til programmet. 
-4 x hotelovernatninger. 
-4 x aftensmad på hotel 
-4 x Morgenmad (English breakfast). 
 
-Entré Manoerhouse Upton Grey . 
-Entré Bramdean House. 
-Entré Greate Dixter. 
-Entré Merrritments Garden. 
-Entré Sissinghurst. 
-Entré Charleston. 
-Entré The Monks House. 
-Entré Marchants Hardy Plants. 
-Entré The Knoll Garden. 
-Entré Sir Harold Hillers Garden. 
-Entré The Savill Garden. 
-Gebyr til rejsegarantifonden. 
 
 
Eks. i prisen: 
Frokost midt på dagen (dag 2, 3 og 4). 
Drikkevarer til aftensmad og frokost. 
Afbestillingsforsikring. 
 
 
 
Afbestillingsforsikring: 
Mange har selv en rejseafbestillingsforsikring indbygget i deres private rejseforsikring. Hvis ikke kan en 
sådan tegnes hos Egon's Rejsebureau. 
En afbestillingsforsikring koster 7 % af rejsens pris (min. kr. 75,- pr. police) og dækker i tilfælde af akut, 
lægedokumenteret sygdom hos rejsedeltageren selv, ledsager eller nærmeste familie. Forsikringen 



skal tegnes senest samtidig med indbetaling af depositum til rejsen for at være gyldig. 
 
Eksempel: Rejsen til England koster 8.895,- kr., så en afbestillingsforsikring vil koste 623,- kr.<br> 
Husk, hvis der evt. er enkeltværelsestillæg, så er rejsens pris jo: 9.518,- kr., så koster afbestillingsforsikring 
687,- kr. 
 
 
Rejsen er resultatet af samarbejde mellem nedennævnte og dedikeret til den Vestsjællandske  
Afdeling af Haveselskabet.  
 
 
 
Haveplantekonsulent Finn Bruun, medlem af Haveselskabet Nordvestsjællands afdeling og    
medindehaver af planteskolen Anne Stine Stauder http://www.annestinestauder.dk 
 
Magnus Gammelgaard Nielsen, haveentusiast og medlem af bestyrelsen i Haveselskabet,   
Sydvestsjællands afdeling. 
 
Inge Sørensen, haveentusiast og medlem af Haveselskabet Sydvestsjællands afdeling. 
Teknisk Rejsearrangør: Egon´s Rejsebureau, CVR-nr. 12081774. Medlem af Rejsegarantifonden (nr.: 2271) 
samt Dansk Rejsebureau Forening 
 
 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte ovennævnte link til mailadresse og telefonnummer 

http://www.annestinestauder.dk/

