Tilbud - MCK Baghjulet
Asciano, 8 dage fra 17. - 24. september 2023
Asciano, 8 dage
Asciano er en mindre bjergby med restauranter og butikker, beliggende i naturområdet Crete
Senes i provinsen Siena. I landbrugsområdet i Crete Senesi, er det kun hovedvejen der er
asfalteret, resten er hvide grusveje ”Strada Bianca”. Disse grusveje er årligt en del af det fysisk
hårde Vintage style cykelløb, også kaldt Eroica cykelløb. Ud over de hvide grusveje er området
blandt andet kendt for sine udsøgte trøfler, olivenolie, fåreost og ikke mindst termiske bade, som
f.eks. Terme di San Giovanni Rapolano eller Antica Querciolaia. Oplev et smukt og anderledes
område i den italienske region Toscana.

Programforslag
Dato
17.09.2023

Arrangør

Program

18.09.2023

Gislev

Morgenmad på hotellet
MCK Baghjulets eget program
Middag på hotellet

Gislev

Afrejse
Busafgang fra Fredericia til Kastrup Lufthavn og videre med SAS
direkte til Firenze Lufthavn. Ved ankomst holder bussen klar for
transfer til Hotel La Pace og indkvartering de næste 7 nætter.
Middag på hotellet
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19.09.2023

Gislev

Morgenmad på hotellet
MCK Baghjulets eget program
Middag på hotellet

20.09.2023

Gislev

Morgenmad på hotellet
MCK Baghjulets eget program
Middag på hotellet

21.09.2023

Gislev

Morgenmad på hotellet

22.09.2023

Gislev

Morgenmad på hotellet
MCK Baghjulets eget program
Middag på hotellet
Morgenmad på hotellet

23.09.2023

Gislev

Morgenmad på hotellet
MCK Baghjulets eget program
Middag på hotellet

24.09.2023

Gislev

Hjemrejse
Først på eftermiddagen busafgang fra hotellet mod Firenze
Lufthavn for afgang med SAS direkte til Kastrup Lufthavn.
Ved ankomst holder bussen klar for transfer til Fredericia.

MCK Baghjulets eget program
Middag på hotellet

NB: Gislev forbeholder sig ret til at ændre på rækkefølgen i programforslaget m.m. såfremt
omstændighederne kræver det.

Rejseplan
Luftfartsselskab
SAS SK2961
SAS SK2962

Dato
17.09.2023
24.09.2023

Afrejse
Kastrup kl.14:50
Firenze kl. 18:00

Ankomst
Firenze kl. 17:10
Kastrup kl. 20:10

NB: Der er pt. forhåndsreserveret 49 x pladser. Yderligere pladser er på request.

Hotel
Hotel La Pace
Via Roma, 10
53041 Asciano SI, Italien
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Hotel La Pace er kategoriseret som et 3-stjernet hotel beliggende i gåafstand til bjergbyen
Asciano. Værelserne er forskellige og kan ligge både i hovedbygning og i den separate tilbygning.
Alle værelser har WI-FI, hårtørrer, faldskærms-tv og aircondition. Hotellet har restaurant samt en
have med sæsonåben udendørs swimmingpool.
NB: Der er efter aftale pt. forhåndsreserveret 3 x enkelt- og 23 x dobbeltværelser. Yderligere
værelser er på request.

Pris per person
Pris per person:
Pris per person:

Kr. 8.995 (ved min. 45 betalende deltagere)
Kr. 9.480 (ved min. 35 betalende deltagere)

Følgende er inkluderet i prisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bustransfer fra Fredericia - Kastrup Lufthavn tur / retur
Fly København - Firenze tur / retur
Flyskatter og afgifter
1 x indchecked bagage á max 23 kg.
Bustransfer fra Firenze Lufthavn -l Hotel La Pace tur / retur
Ophold i delt dobbeltværelse med bad/toilet
7 x morgenmad
7 x middag inkl. vand. kaffe samt ¼ flaske vin per person
Gebyr til Rejsegarantifonden
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Tillæg:
•
•
•
•

Enkeltværelse: Kr. 1190 per person (værelset er med en enkeltsengs størrelse).
Entréer hvor ikke andet er nævnt.
Sygdomsafbestillingsforsikring der dækker ved akut, lægedokumenteret sygdom op til
afrejse, hos en selv eller nærmeste familie: Kr.650 per person.
Rejseforsikring kan bestilles til deltagere, der ikke på forhånd er dækket gennem
familieforsikring eller andet. Særlig vigtig i denne forbindelse er hjemtransport i tilfælde af
sygdom. Det er ikke dækket af det gule/blå sygesikringskort.

Opsamlingssted
Middelfart efter nærmere aftale.

Visum – PAS (gældende for danske statsborgere)
Italien: Visumfri – passet skal være gyldigt under hele opholdet
Kilde: www.um.dk
Det er den rejsendes eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at den
rejsende eventuelt kontakter pågældende lands ambassade for at få bekræftet ovenstående.

Vaccinationer
Gislev henviser til Statens Serum Institut hvor man som rejsende kan se hvilke vaccinationer der
anbefales ved rejser til udlandet.
www.ssi.dk/vaccination/rejsevaccinationer

Deadline
Tak for forhåndsgodkendelsen og vi vil se frem til at arrangere rejsen for MCK Baghjulet.
OBS. Den 30. januar 2023, forfalder et ikke refunderbart depositum på kr. 500,00.
Deadline
Deadline for endelig bekræftelse af rejsen og det ønskede antal pladser er mandag den 19. juni
2023.

Afbestillingsregler efter endelig bekræftelse:
Efter den 19. juni er tilmeldingerne bindende hvilket vil sige, at rejsen ikke kan refunderes.
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VIGTIGT - Eftersom de indeholdte skatter og afgifter i ovennævnte flybilletter er vejledende, og
ikke kan garanteres før flybilletterne udstedes, tages der forbehold for eventuelle senere
prisreguleringer.
Der tages forbehold for udefrakommende ændringer ift. ovennævnte indhold.
NB: Der er visse steder anført internetadresser om destination eller hotel. Gislev påtager sig intet
ansvar for oplysninger, som hentes fra denne informationskilde.

Gislevs privatlivspolitik
Gislevs privatlivspolitik: https://www.gislev-rejser.dk/privatlivspolitik

Standardoplysningsskema (B)
Standardoplysningsskema (Del B):
For aftaler om pakkerejser for andre tilfælde end dem, der er omfattet af del A
Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.
Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Gislev Rejser A/S er fuldt ansvarlig for den korrekte
levering af den samlede pakkerejse.
Gislev Rejser A/S har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine
betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller
bliver insolvent(e).
Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302
• Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
• Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er
inkluderet i aftalen.
• Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt
med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
• Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere
omkostninger.
• Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt
er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis
prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder
sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af
pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er
ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter
omstændighederne ret til refusion og erstatning.
• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af
ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som
sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
• Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og
begrundet opsigelsesgebyr.
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• Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der
tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden
betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt
berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.
• Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres
mangelfuldt.
• Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
• Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes
betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens
begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. Gislev Rejser A/S har
oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejse Garanti Fonden. Rejsende kan henvende sig til denne
enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed, (Rejse Garanti Fonden, Røgelskær 11, 3.sal, 2840 Holte,
telefon: 45878333, cvr: 86484218), hvis de nægtes ydelser som følge af Gislev Rejsers konkurs eller insolvens.
Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk
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