PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kære rejsedeltager:


De fleste hoteller, vi benytter, er ganske almindelige turisthoteller og dermed ikke specielt
bygget til handicappede gæster. F.eks. kan dørene til toilet/bad være lidt smalle og der kan
mangle håndtag/støtte ved toilet og bad. Vi forsøger altid at finde det mest velegnede.



På din rejse og under opholdet er der altid en fra hjælperstaben, som yder dig den fornødne
hjælp.



Der er vigtigt, selv at medbringe det som man forventer at skulle bruge under hele opholdet.
F.eks. kateter/sonde til skift, kolbe, bleer, forbindinger, siddestykker, glidestykke,
drejeskive, vaskeklude, handsker til hjælperen, personlig medicin m.v., samt tøj nok, da
hjælperen ikke er forpligtet til at vaske tøj.



Vedrørende den kørestol du medbringer, skal den helst kunne klappes sammen eller kunne
skilles ad uden brug af værktøj, da det ellers ikke altid er muligt at få den ind i fly eller
busserne i udlandet. Kørestolen skal tjekkes inden afrejse, så den er helt i orden og ren.
Husk at opgive typen af kørestolen, samt længde – brede – højde – vægt, samt
batteritype.



På flyrejser må der kun medtages 20 kg. bagage pr. person, inklusiv 5 kg håndbagage.
Kørestol indgår ikke i de 20 kg.



Husk at meddele om du/I har ekstra bagage med. Der skal være vægt og mål på ekstra bagage.
Hvis vi ikke har modtaget disse oplysninger, er det ikke sikkert det kommer med i flyet.



Angående MEDICIN - HUSK at medbringe dit ”Medicin pas” fra apoteket samt et brev
fra din læge, som bekræfter behandlingen.



Vær opmærksom på at du ikke må have flydende væsker i håndbagagen, det skal i din kuffert.



Ved bestilling af toldfrie varer beder vi venligst om, at der kun bestilles til eget forbrug, da
hjælperstaben ikke kan påtage sig at bære gæsternes indkøbsposer.



Vi gør opmærksomt på, at der i løbet af dagen må påregnes at hjælperne holder møder.



Når du bestiller afhentning i lufthavnen, så husk at lægge 1 time til ankomsttiden, da vi
kommer sidst fra borde og ud gennem tolden.
HUSK at oplyse om tlf. nummer, til dem der skal hente dig.
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