
 

 

Til syngende kordrenge i 7. kl. Dato  Oktober 2017 

Ref. Spanien 2018 

Infobrev om turné til Portugal -  Spanien - England 2018 

 

Nu ligger planerne for turné i 2018 klar: 

 

Lissabon – Salamanca – Sevilla – Cordoba – Malaga – London - Cambridge 

 

REJSETIDSPUNKT  

 

Afrejse København 24. april 2018 kl. 06.00 med fly TP 753 

Hjemkomst i København 8. maj 2018 kl. 17.00 med fly SK 504 fra London 

En detaljeret plan og yderligere informationer kommer senere 

 

DELTAGERBETALING 

 

Der vil for drengene blive en deltagerbetaling på 3.900,- kr. som indbetales i tre rater:  

Kr. 1.300,- den 15. november 2017  

Kr. 1.300,- den 1. februar 2018 

Kr. 1.300,- den 1. april 2018 

Beløbet indbetales på Københavns Drengekors konto,  

Danske Bank Reg.nr. 1551 konto 1933957. Husk at anføre barnets for- og 

efternavn, klasse , samt emne: TURNE 2018. 

For indbetaling med giroindbetalingskort rettes henvendelse til Københavns 

Drengekor. 

Betalingen dækker rejseudgifter, ophold og måltider.  

 

PASAFLEVERING (OG UDSTEDELSE) 

 

Da vi skal sikre os, at vi har fuldstændigt rigtige navne- og personoplysninger til brug 

for udstedelse af flybilletter, beder vi alle drenge om at aflevere pas senest fredag 

den 9. marts 2018 til Simon eller sangsekretær Inge. Pas udstedes hos kommunens 

Borgerservice og leveringstiden er ca. 14 dage.  

 

 

VEND! 
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FORSIKRING 

 

Erfaringsmæssigt får vi mange spørgsmål om forsikring; alle deltagere på turen er 

dækket af Københavns Kommunes fælles rejseforsikring hos Europæiske, som svarer 

til deres almindelige rejseforsikringer i dækningsomfang; sygdom, hjemtransport m. 

ledsagelse, ulykke, bagage og privatansvar.   

   

 

REJSEMØDE 

 

Tirsdag 3. april 2018 kl. 20.30 (lige efter aftenprøven) er der rejsemøde på 

lærerværelset på SAG. Alle forældre og drenge bedes møde op. På mødet gennemgår 

vi turnéplanen og alle praktiske forhold omkring turen. Vi påregner at opbevare 

drengenes pas indtil afrejsen. Skulle der være nogen som skal bruge deres pas i 

perioden frem til afrejse laves særlig aftale. 

 

FORBEHOLD 

 

Der tages forbehold for drengenes deltagelse, hvis de går i overgang eller har andre 

stemmemæssige problemer. Betaling vil i dette tilfælde blive overført til rejsen der 

arrangeres for disse drenge.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ebbe Munk og Simon Carlander. 

 

D +45 36 14 01 60 

drengekor@kdk.dk 


