
BILLETBILLETBILLETBILLET    (Printes ud og medbringes på rejsen) 

Booking nr.: 125761 - 24 

Kjeld Jørn Jensen 
Åhusene 6, 8 sal Lejl 1 
 
DK-8000 Århus C 

Århus Charter A/S 
Marselisborg Havnevej 36 
DK-8000 Århus C 

Telefon: +45 8620 2900 

CVR nr.: 11 56 33 92  

Min billet - login 
Bookingnr.: 125761 
Password Internet: voxazu16 
Brug dit login hvis du vil ændre, udskrive eller betale din billet. 

Bestillingsdato: 11-07-2017 
Udskriftsdato: 21-08-2017 Ferierådgiver: Mikkel Stampe Sinkjær 

  

Rejseplan 
Afrejsedato: Afgang: Fra: Flyselskab: Fly nr.: Ankomstdato: Ankomst: Til:
21-10-2017 16:00 Aarhus (AAR) DAT/Danish Air Transport DX436 21-10-2017 21:00 Paphos-Cypern (PFO)
28-10-2017 22:00 Paphos-Cypern (PFO) DAT/Danish Air Transport DX437 29-10-2017 01:20 Aarhus (AAR)

Bemærkninger :  
 
Seneste mødetid 2 timer før afgang.  

  

Opholdet 
Rejsemål: Hotel: Ankomst: Afrejse: Antal: Værelser: 

Pafos Pagona 21-10-2017 28-10-2017 5 stk. 2-vær. lejl. (2-4 pers.) - pooludsigt

Pafos Pagona 21-10-2017 28-10-2017 2 stk. 1-vær. lejl. (studio) - (1 pers.)

Pafos Pagona 21-10-2017 28-10-2017 2 stk. 1-vær. lejl. (studio) - (2-3 pers.)
  

Rejsedeltagere 
Bookingnr.: Navn: Pris: 
1. Margit Riishøj 4615,-
2. Niels Jørgen Nielsen 4615,-
3. Alice Bruun 4615,-
4. Preben Kokholm 4615,-
5. Kjeld Jørn Jensen 4915,-
6. Sonja Kolstrup Frederiksen 4915,-
7. Else Bredegaard Kristensen 4415,-
8. Tove Bruun 4915,-
9. Preben Albert Bentzen 4915,-
10. Hans Handrup Christiansen 4915,-
11. Erling Mortensen 5362,-
12. Inge Lillian Hänselt 4915,-
13. Lisbeth Holtz 4915,-
14. Christen Steen Jørgensen 6310,-
15. Jørn Kjær Jensen 6115,-
16. Hans Gadgaard 4915,-

Bookingnr.: Navn: Pris:
17. Gudrun Gadgaard 4915,-

Se specifikationen på næste side Total: 84897,- 
Indbetalt/Depositum: -84897,-
Skyldigt: 0,- 

  

Betalingsplan 
1. rate (depositum) kr. 20790,- betales senest den 14-07-2017 (Er modtaget)
2. rate (restbeløbet) kr. 64107,- betales senest den 22-08-2017 (Er modtaget)
 
IBAN-nummer: DK1177800002172625 BIC-kode/SWIFT-adresse: SKJBDK22 

Indbetalingskort - betalingsoplysninger 
Du kan betale i banken eller via netbank. Brug følgende:
Kortart: Betalingsid: Kreditornummer:
71 000000125761247 82166106
Du kan også betale med Dankort og kreditkort. Ring venligst 
herom. 
Der beregnes moms i.h.t reglerne i momslovens §67 og 68 a for 
 
rejser indenfor EU.

  
Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor vores danske rejseleder på rejsemålet hurtigst muligt efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil medføre tab af 
retten til senere at kræve erstatning. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunne rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 4 uger efter rejsens afslutning. 



Specifikation af rejsebestilling Side 2  

Bookingnr.: 125761 - 24 

Rejsedeltagere Køn Grundpris Rabat Forsikring Afb. fors. Transfer Seating Mad pa flyet Bagage Parkering AAR Tillæg Pris pr. pers. 
14-07-2017 

1. rate 
22-08-2017 

2. rate 

1. Margit Riishøj MS 5299 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 incl - 0 148 4615 1200 3415 

2. Niels Jørgen Nielsen MS 5299 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 incl - 0 148 4615 1200 3415 

3. Alice Bruun MS 5299 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 incl - 0 148 4615 1200 3415 

4. Preben Kokholm MR 5299 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 0 148 4615 1200 3415 

5. Kjeld Jørn Jensen MR 5599 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 0 148 4915 1200 3715 

6. Sonja Kolstrup Frederiksen MS 5599 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 0 148 4915 1200 3715 

7. Else Bredegaard Kristensen MS 5599 -1798 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 incl - 0 148 4415 1200 3215 

8. Tove Bruun MS 5599 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 0 148 4915 1200 3715 

9. Preben Albert Bentzen MR 5599 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 0 148 4915 1200 3715 

10. Hans Handrup Christiansen MR 5599 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 0 148 4915 1200 3715 

11. Erling Mortensen MR 5599 -1298 ÅEE - 252 (Ad) 195 168 100 198 incl - 0 0 148 5362 1395 3967 

12. Inge Lillian Hänselt MS 5599 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 0 148 4915 1200 3715 

13. Lisbeth Holtz MS 5599 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 0 148 4915 1200 3715 

14. Christen Steen Jørgensen MR 7299 -1798 X - 0 (Ad) 195 168 100 198 incl - 0 0 148 6310 1395 4915 

15. Jørn Kjær Jensen MR 7299 -1798 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 0 148 6115 1200 4915 

16. Hans Gadgaard MR 5599 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 0 148 4915 1200 3715 

17. Gudrun Gadgaard MS 5599 -1298 X - 0 (Ad) 0 168 100 198 incl - 0 0 148 4915 1200 3715 

Totalpris 97383 -23566 252 390 2856 1700 3366 0 0 2516 84897 20790 64107 



Forklaringer  

Værelses:  
2-vær. lejl. (2-4 pers.) - pooludsigt 11 pers

1-vær. lejl. (studio) - (1 pers.) 2 pers

1-vær. lejl. (studio) - (2-3 pers.) 4 pers

Rabat  
Rabat - Gruppe - kr.(-298) 17 pers

Ekstra sengsrabat 1 pers

Forsikring  
X - Har selv forsikring 16 pers

ÅEE - Årsrejsef.EU(Enkelt) 1 pers

Transfer  
Transfer Pafos 2017 17 pers

Seating  
Flysæde reservation 17 pers

Mad pa flyet  
Mad på fly t/r 17 pers

Bagage  
1 stk Bagage 20 kg + 5 kg håndbagage pr.pers. inkluderet 17 pers

Parkering AAR  
Gratis Parkering Aarhus Airport - 1 uge - 1 bil 1 pers

Gratis Parkering Aarhus Airport - 1 uge - 1 bil 4 pers

Tillæg  
Salgstillæg (Olie- og valutajusteringer) - kr.148 17 pers 



Flysæde reservation Side 4 

Bookingnr. Navn Sædenr. udrejse Sædenr. hjemrejse  

1. Margit Riishøj 8A 8A  

2. Niels Jørgen Nielsen 8B 8B  

3. Alice Bruun 8C 8C  

4. Preben Kokholm 8D 8D  

5. Kjeld Jørn Jensen 8E 8E  

6. Sonja Kolstrup Frederiksen 8F 8F  

7. Else Bredegaard Kristensen 9A 9A  

8. Tove Bruun 9B 9B  

9. Preben Albert Bentzen 9C 9C  

10. Hans Handrup Christiansen 9D 9D  

11. Erling Mortensen 9E 9E  

12. Inge Lillian Hänselt 9F 9F  

13. Lisbeth Holtz 10A 10A  

14. Christen Steen Jørgensen 10B 10B  

15. Jørn Kjær Jensen 10C 10C  

16. Hans Gadgaard 10E 10F  

17. Gudrun Gadgaard 10F 10E  



Opgradér din  
flyrejse og bestil 
din favoritplads  

på flyet
Når du skal flyve med DAT, har du mulighed  

for at bestille lige præcis dit favoritsæde, 
og du kan ydermere få 100% garanti for,  

at I sidder sammen på både ud- og hjemrejsen.

Et almindeligt sæde koster  
kun kr. 50,- pr. vej *

Ønsker du ekstra benplads, har vi totalt 18 sæder  
i flyet, hvor du har denne mulighed.

Ekstra benplads koster  
kun kr. 150,- pr. vej *

* kan tilkøbes indtil 11 dage før afrejse. 
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Sæder med ekstra benplads
OBS! Sæder på række 12 og 13 kan kun bestilles 
af personer som er fuldt mobile, min. 16 år og ikke gravide

Toiletter



Procedurerne er som følger:

Ved afrejse 
Ved ankomst til Aarhus Lufthavn i forbindelse med din 
udrejse, parkeres bilen på områderne ”P1” eller ”P3”, 
som begge er markeret på kortet herunder.
Ved indkørsel til et af disse parkeringsområder, vil 
du møde en bom og en billetautomat. I automaten 
trækkes en p-billet og denne afleveres til lufthavnens 
personale ved check-in, som i stedet udleverer en 
udkørselsbillet. Gratis parkering vil fremgå af dit 
rejsebevis, som skal fremvises ved check-in. 
 

Pas godt på udkørselsbilletten  
– bortkomst er på eget ansvar.

Ved hjemkomst 
Ved udkørslen fra ”P1” eller ”P3” vil du endnu en 
gang møde en bom og en billetautomat. I automaten 
indsættes udkørselsbilletten, som du fik udleveret 
ved afrejsen i forbindelse med check-in. Bommen vil 
herefter gå op, og du kan forlade parkeringsområdet. 
Hvis bommen mod forventning ikke åbnes, kontakt 
da venligst Aarhus Lufthavns servicepersonale via 
”Hjælp”-knappen, eller på et af de telefonnumre som 
er anført på billetautomaten.

Betingelser for gratis parkering i Aarhus Lufthavn:
• P-billetterne kan kun bruges i forbindelse med rejser bestilt med  

Århus Charter.
• Parkér i områderne ”P1” eller ”P3”.
• Ovenstående fremgangsmåde skal følges – selvkøbte P-billetter 

refunderes ikke.
• Antallet af P-billetter fremgår af dit rejsebevis/billet hos Århus Charter 

– én billet pr. 5 rejsende.

• Ej anvendte P-billetter kan ikke ombyttes til kontanter eller anden 
rabat på rejsen.

• Bortkomst af udkørselsbilletten er på eget ansvar. Genudstedelse af 
udkørselsbillet koster kr. 150,- som betales til Aarhus Lufthavn.

• Parkering er kun tilladt i de opmærkede båse. Biler, der holder parkeret 
på køreveje, gangstier, rabatter mm. vil blive flyttet for ejers regning.

• For assistance udenfor lufthavnens åbningstid – kontakt da Aarhus 
Lufthavns sikkerhedstjeneste på tlf. 87 75 70 82.

Århus Charter er glade for at 
kunne tilbyde gratis parkering  

i Aarhus Lufthavn

 86 20 29 00
 aarhuscharter.dk
Marselisborg Havnevej 36
8000  Aarhus C

ÅBNINGSTIDER
Man - Tors 09.30 - 17.30
Fre 10.00 - 17.30
Lør og Søn 10.00 - 14.00

P
Gratis parkering i 

Aarhus Lufthavn

Kun med 
Århus Charter
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