
 

 

 

Århus, 22. maj 2022  
 

 

 

Vedr. operarejse til Hamborg 10.-12. juni 2022  

 

Kære rejsedeltager(e)  

Som lovet fremsender vi vedlagt materiale vedr. turen til Hamborg: en detaljeret 
rejseplan, deltagerliste og handlingsreferater. Operabilletter udleveres først i bus-
sen på udrejsedagen.  

Her et par supplerende oplysninger:  

• Vi kører i en behagelig langtursbus fra firmaet Darum Busser. Vi beder rej-
sedeltagerne om at friholde de to første stolerækker på begge sider af mid-
tergangen for de medlemmer, der har bestilt pladser foran i bussen pga. 
køresyge.  

• I Hamborg bor vi på to forskellige hoteller, Fürst Bismarck og Europäischer 
Hof, begge beliggende i Kirchenalle ved Hovedbanegården i St. Georg-kvar-
teret. Hvem bor hvor fremgår det af de vedlagte dokumenter: rejseplanen 
og deltagerlisten.  

• HUSK PAS. Da bestemmelserne i Schengen-traktaten delvis er blevet su-
spenderet, anbefaler Det Danske Udenrigsministerium at alle danske stats-
borgere, der rejser til udlandet, er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument.  

• Vi gør opmærksom på, at det gule danske sundhedskort ikke længere gæl-
der i udlandet. I stedet kan man bestille det blå EU-sygesikringskort der vi-
ser, at man har ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, 
man rejser i. Tyskland er med i ordningen vedr. akut læge- og hospitalsbe-
handling, men dækning af hjemtransport og behandling af ikke-akutte syg-
domme bortfalder. Såfremt man ønsker den slags dækning, bør man tegne 
en privat forsikring.  

• I Tyskland er fællesvalutaen Euro den gældende møntenhed. Banker og 
vekslingskontorer køber danske kroner, men vekslingskurserne er gene-
relt lavere end herhjemme. Det er mere fordelagtigt at veksle sin rejseva-
luta i Danmark.  

• Ud over Århus er påstigning også muligt i Skanderborg (ved busholdeplads 
foran stationen). Aftal venligst påstigning med rejselederen.  

Alle spørgsmål vedrørende rejsen bedes fortsat rettet til André Marcks, der også 
vil fungere som rejseleder. Telefonnummer er 2460 7593 og e-mail mail@djo-
venner.dk. Samme mobilnummer kan benyttes mens turen står på (husk præfiks 
+45 foran nummeret).  

Vi ønsker alle deltagerne god fornøjelse med turen.  

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 

Den Jyske Operas Venner 

Agernvænget 4 

DK-8330 Beder 

Telefon +45 2460 7593 

www.djo-venner.dk 

E-mail: mail@djo-venner.dk 

Danske Bank 4801 501 680 


