
Klubtur 

DM Bornholm 9.-11. september 
    

 

 

I weekenden 10.-11. september afholdes der DM-stafet og DM-Lang på 
klippeøen Bornholm. 
 
Tisvilde Hegn OK har derfor forhånds booket 15 studio-lejligheder med plads 
til 2 personer i hver (mulighed for børn under 12 år i ekstra opredning til nedsat 
pris) fra fredag den 9. september til søndag den 11. september; er behovet 
større end dette kan flere bookes; men ellers gælder først til mølle. 
Transporten til og fra Bornholm står man selv for. 
 
Hvor: Feriecenter Bornholm - tæt på Sandkås strand 

www.risskov-bilferie.dk/feriecenter-bornholm.html  

 
Tilbuddet indeholder: 

• 2 overnatninger 
• 2 x morgenmad 
• 1 x 2-retters menu (lørdag) 
• Sengelinned og rengøring 
• Gratis parkering og internet 

 
Pris pr. person er: kr. 999,- (børn under 12 år i ekstra opredning: kr. 500,-)  
 
Da det kun er en forhåndsreservation, som vi har foretaget, bedes I tilmelde jer 
senest søndag den 15. maj 2022 med jeres navn – gerne parvis, så vi ved, 
hvem som skal bo sammen - eller skriv, hvem I skal dele studie lejlighed med.   
 
Send jeres tilmelding til Finn - på e-mailadressen: barmie3230@outlook.com 
Skriv meget gerne i emnefeltet ”Klubtur”. 
 
Med hensyn til mad så skriv, hvis I har allergi af en slags eller andre behov, så 
vil vi undersøge muligheden for at imødekomme dette; men det er ikke noget, 
vi på forhånd har vendt med rejsebureauet eller feriestedet, så der er ingen 
garanti for dette; kontakt derfor evt. selv rejsebureauet på 7022 7717. 
 
Med hensyn til afbestilling eller ændringer henvises til de alm. betingelser – se 
næste side. 
Tisvilde Hegn OK betaler ikke for beløb, som ikke kan refunderes!!! 
 
Vel mødt til en fed DM-klubtur på Bornholm. 
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Afbestilling og ændringer 

Der er ikke fortrydelsesret på køb af rejser, og bestillingen er bindende, når fakturaen fra Risskov 
Bilferie er betalt. 
Ekspeditions- og ændringsgebyr samt forsikringspræmie og depositum refunderes ikke. 
Ved afbestilling af en eller flere deltagere eller hele opholdet refunderes i henhold til følgende 
bestemmelser: 
- Ved mere end 30 dage før ankomst refunderes 80 % af rejsens pris ekskl. gebyrer 
- Fra 8 til 29 dage før ankomst refunderes 50 % af rejsens pris ekskl. gebyrer 
- Fra 0 til 7 dage før ankomst refunderes 0% af rejsens pris ekskl. gebyrer 
Ved afbestilling fra 0 til 7 dage skal dette ske skriftligt til Risskov Bilferie. Ændring af en booking 
kan ske indtil 8 dage før ankomst mod et ændringsgebyr på kr. 200 pr. ændring. Senere ændring 
er ikke mulig, så vær derfor opmærksom på at rejseperiode og deltagerantal er korrekte ved 
bestilling. Ønskes færre værelser eller antal deltagere behandles denne del af bookingen som en 
annullering. 
Bestillingskode kan ikke ændres/tilføjes efter betaling af faktura. 
Ved udeblivelse fra første nat, betragtes dette som en annullering og Risskov Bilferie forbeholder 
sig retten til at annullere jeres ophold. 
Såfremt der er en positiv prisdifference efter ændring af en bestilling, refunderes overskuddet i 
form af et gavekort. 
Ved annullering af en booking, der tidligere er blevet ændret, vil en eventuel refundering være 
baseret på den oprindelige booking. 

 


