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KJÆRE REI=IJTAI/:ER:
Siden du skal ut på selskap sreise snart, gir vi deg noen gode råd
som du må følge må turen:
Før du drar:
1.En slik reise er helt og holdent din Private og personlige sak. Ingen
andre trenger å vite at du skal avsted.
2.1)ersom det er nødvendig å informere familie, arbeidsgiver o.l. rzT. du
selvfølgelig gjøre det. 2ortell at du skal i bryllup, på et idrettsarrangemenet eller noe tilsvarende, som det er helt naturlig for deg
å dra på. Alle dem som du sier noe om dette til, bør så langt det er
mulig Då den samme historien. Hvis du skulle treffe på noen kjente
underveis, bør også de få vite det samme.
5.Det er trist om du er så seint ute med å ordne billetter at du ikke
kommer med. =Best= dem derfor i god tid. Vær op pmerksom på at du også
må ordne med returbilletten selv. Ta med deg nok pen er, det kan hende
du må reise hjem med uforatttet sak. Sjekk at dii=IE..T^ rett tid av oss.
4.Det er også trist om du blir sjuk, og ikke kan reise. Da er det i så
fall ordnet med varamenn for deg. Du er selv ansvarlig for å gi varamannen beskjed dersom du skulle bli sjuk. Gi varamannen alle de opplysningene du har fått om reisen, inkludert disse gode rådene.
Underveis:
1.Følg det o ppsatte Programmet for reisen til Punkt og prikke. Ikke "benytt anledningen" til å besøke familien, gamle venner, berømte butikker
el.1., selv om vi jo forstårat det kan være fristende.
2.Du er selvsagt godt forberedt på forhånd, og trenger derfor ikke studere
reiseprogrammet eller /andre brosjyrer som gjelder reisen mens du er
underveis. Sla pp heller av med en god kriminalroman el.l.
5.2or sikkerhets skyld må du ta med sovepose. Putt den i veska eller et
annet sted i bagasjen, så den ikke syns. Det er jo ikke så vanlig å ha
med soveposer på slike reiser, og det er ingen grunn til å stikke seg ut.
4.Forøvrig er det mer og mer vanlig å dra på slike selskapsreiser. Oppfør
deg derfor helt normalt og avslappet, bruk fornuften, og kle deg normalt.
C. Hår du er fremme:

1.Det er lett , gå seg vill på et ukjent sted. Følg derfor nøyaktig den
fl guiden" vi har satt opp. Studer den på forhånd, så du sli pp er å dra
fram brosjyrene hele tiden. Se til at klokka di er riktig.
2.Dessverre er det av og til slik at noen av de "innfødte" følger etter
slike turister. De er ofte svært ubehaglige og innpåslitne, og kan være
bli k-tritt. Vær derfor observant mot slike. Orn noen er etter
vanskelig
deg, må du anstrenge deg hardt for å bli : I vitt dem. Dersom du ikke greier
det, må du ikke dra dit du hadde tenkt deg, da kan jo andre også bli
utsatt for aet Det eneste fornuftige er da å reise hjem igjen.
3.På bestemmelsesstedet venter du i 15 minutter. Hvis du er for tidlig ute,
ta deg en runde i strøket, og vær p å p lass presis. Hvis du er for sent
ute, vil reiselederen vente på deg i 15 minutter.
4.Du har fått en konvolutt som er merket R. Dersom noe uforutsett skjer,
hvis reiselederen eller noen av guidene uteblir, hvis du er forsinket,
skal du bruke den konvolutten. vis alt går greit, skal den ikke åpnes.
5.Hvis så galt skulle skje at du heller ikke finner noe hjel p i brosjyren
R, er det nytteløst å prøve- TT:1_11re" metoder gjennom å oppsøke andre turistkontorer, evt. - 'ente o.l. Dra heller hjem igjen.
6.Alle brosjyrene du har fått vedrørende reisen leveres til reiseleder ved
ankomsten. Vel møtt: Utlegg refunderes ved ankomst.
Hilsen arrangøren.

