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Afbestilling i andre tilfælde: 
Ved afbestilling før 1. august betales depositum. Ved senere afbestilling betales 
rejsens fulde pris.  
 

Advarsel: 
Det gule Sygesikringskort dækker ikke mere i udlandet. Det blå EU-syge-
sikringsbevis kan fås ved henvendelse til borgerservice. Det giver ret til lægebe-
handling i Italien på linje med italienske statsborgere. Men det dækker ikke fx 
hjemsendelse. Så der kan måske være behov for en supplerende forsikring, fx en 
årsrejseforsikring (som evt. også kan dække afbestilling på grund af sygdom). 
 

NB! Assisi har  mange trapper  og stejle gader , så man bør  være nogenlunde 
godt gående. 
 

Adresse i Assisi: 
Casa di Accoglienza Madonna della Pace 
Via Bernardo da Quintavalle 16,  06081 Assisi(PG), Italia 
Tlf. 0039 075 81 23 37 
 
 

Rejsen arrangeres af ASSISI-KREDSEN i samarbejde med JTB 
Assisi-Kredsen er en økumenisk kreds med det formål at udbrede kendskabet til 
Frans af Assisi og i den forbindelse at arrangere rejser til Assisi.  
JTB  er et rejsebureau og medlem af rejsegarantifonden. 
 

I rejsen kan deltage: Medlemmer  af Assisi-Kredsen. 
 

Assisi-Kredsens formand er: 
Gunnar Bach Pedersen, Bjerggården 20,4.tv., 2635 Ishøj 
tlf. 23 60 82 70 - gbp@assisi-kredsen.dk 
 

Assisi-Kredsens sekretær : 
Marianne Plum, Teglværksgade 3. 1.th. 2100 Kbh. Ø  
tlf. 20 28 25 03 - plum@assisi-kredsen.dk  
Hertil bl.a. henvendelse om indmeldelse i Assisi-Kredsen. 
 

Alle henvendelser om denne rejse sker til rejsens ledere: 
Susanne Gram Larsen, Mathilde Parken 5, st.th., 3400 Hillerød eller 
Gunnar Bach Pedersen, adresse m.m. se ovenfor 
 

Med venlig hilsen og velkommen til Assisi 
 
 

 
 

Susanne Gram Larsen    
sglarsen@mail.dk   

tlf. 20 64 00 46 (kun aften!)                                                   

Gunnar Bach Pedersen 
      gbp@assisi-kredsen.dk 

tlf. 23 60 82 70 

 

                            La Verna               Portiuncula              Orvieto 
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Tilmeldingsblanket til 

REJSE til ASSISI efterår 2017 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sendes til: 
Susanne Gram Larsen, Mathilde Parken 5, st.th, 3400 Hillerød 
eller skriv i stedet oplysningerne fra skemaet i en mail  
til sglarsen@mail.dk 
Depositum på kr 1000 pr deltager + evt. afbestillingsforsikring sendes 
til Assisi-Kredsen på samme adresse -  
ved bankoverførsel til Reg.nr  2276 Konto 0745 547 915 
 

NB! Det er vigtigt, at navne anføres svarende til passet. 

tlf: 

Adresse: 

dato og underskrift:       /    -  2017 

e-mail: 

Særlige hensyn: 

og navn: 

fødselsdato: 

enkeltværelse   (600 kr)  
 
 
 
 
 

Dobbeltværelse  

 
 
 
 
 

Afbestillingsforsikring kr 300 
 

navn: 

fødselsdato: fødested: 

Evt SAS-bonuskortnr 

navn: 

fødselsdato: fødested: 

Evt SAS-bonuskortnr 
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REJSE til ASSISI 
med Assisi-Kredsen 30. sept. - 8. okt. 2017 

 

Assisi-Kredsen tilbyder atter en efterårsrejse med mulighed for at besøge de steder, 
som er knyttet til Frans af Assisi. Desuden bliver det forskellige udflugter fra Assisi: 
en tur til La Verna, hvor Frans modtog stigmaterne, samt en en tur til Orvieto med 
overnatning.  
 

Rejsen foretages med  direkte fly til Rom med SAS og retur . I lufthavnen hentes 
vi af en bus, som fører os resten af vejen til Assisi. 
Afrejse:   lørdag d. 30. sept. fra Kastrup Lufthavn kl. 8.05, fly nr SK681 (mødetid 2 
timer før!!). Ankomst Rom Fiumicino kl. 10.35.   

Hjemkomst:  søndag d. 8. okt. til Kastrup Lufthavn kl. 23.15, fly nr SK692. Afrej-
se  fra Rom kl. 20.40. 
 

Rejsens forløb: I Assisi bor  vi i kloster  tæt på Assisis centrum. Hver  morgen 
starter vi dagen med en morgensang eller gudstjeneste i klosterets kirke. Og så skal vi 
i fællesskab besøge højdepunkterne i Assisi, herunder ikke mindst San Francesco-
kirken, San Damiano og Santa Maria degli Angeli. Vi er også i Assisi på Frans’ hel-
gendag. Der bliver også en tur med taxi til Eremo delle Carceri og Monte Subasio. 
To længere ture med bus er planlagt til henholdsvis La Verna og til den spændende 
by Orvieto, hvor vi også har den sidste overnatning inden hjemrejsen på Villa Merce-
de. 
 

Rejsen ledes af: Susanne Gram Larsen og Gunnar Bach Pedersen  
    

Pris:   kr 8.300  
Ved tilmelding betales et depositum på kr 1.000 pr deltager + evt. betaling for afbe-
stillingsforsikring (300 kr.). Restprisen indbetales senest 1. august.  
 

Prisen indbefatter: 
Flyrejsen mellem København og Rom og retur, og transport mellem lufthavnen og 
Assisi.  
Indkvartering i dobbeltværelse med bad i kloster fra lørdag d. 30. september til søn-
dag d. 8. oktober   
Helpension med vin til maden fra ankomsten til Assisi til afrejsen fra Orvieto på 
hjemrejsedagen. Der er ikke måltider inkl. i flyrejsen. 
Udflugterne, som er anført under ”Rejsens forløb”. 
   

Ikke inkluderet i prisen 
Enkeltværelse kan fås for ekstra kr  600. Enkeltværelsestillæg vil normalt være obli-
gatorisk for dem, der tilmelder sig alene. 
Afbestillingsforsikring ved sygdom kan fås for 300 kr. Man bør dog undersøge, om 
man har afbestillingsforsikring på anden vis. 
 

Afbestilling ved sygdom 
Ved afbestilling på grund af lægedokumenteret sygdom tilbagebetales rejsens fulde 
pris, hvis der er tegnet afbestillingsforsikring. Dog tilbagebetales betalingen for for-
sikringen ikke.  
 

 


