TRYGHED ER DIN SIKKERHED MED SKI TOTAL
SKI TOTAL er et 100% dansk familieejet rejsebureau, der er etableret for mere en 35 år siden.
SKI TOTAL er ejet af brødrene Kaj og Henrik Justesen – som også varetager den daglige drift både i
Danmark og Frankrig. Èn af ejerne vil altid være til stede i Valmorel og kan altid fanges på telefonen
eller mailen i Danmark. Det er vigtigt for os, at vores gæster føler tryghed samt ikke mindst sikkerhed
for deres rejse. Vi ejer tillige vores Chalet i Valmorel så vi ved med 100% sikkerhed, at forholdene er i
orden og trygge.

COVID-19 Udenrigsministeriets rejsevejledninger
Udenrigsministeriet har ændret deres rejsevejledninger til Frankrig til "gul". Det betyder for dig, at skulle
din destination gå i "orange" 14 dage før afrejsetidspunktet, vil du få alle pengene retur.
Din pakkerejse er altså sikret som følge af SKI TOTALS medlemskab af den danske Rejsegarantifond.

Tryghed på SKI TOTAL ophold i VALMOREL
Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker og tryg når du besøger vores Chalet og lejligheder i Valmorel.
Vi følger naturligvis hele tiden med i de danske og lokale franske myndigheders anbefalinger og sikrer
os, at vi lever op til de retningslinjer der vil være, på det givne tidspunkt, så du trygt kan rejse med os.
SKI TOTAL forventer ligeledes, at vores gæster har en ansvarlig holdning til de gældende retningslinjer
og efterlever disse.

Pakkerejse - din sikkerhed
I alle år har SKI TOTAL været medlem af den danske Rejsegarantifond medlemsnummer 1716, der
dækker tab og udgifter, som eksempelvis hjemrejse og godtgørelse for rejsekunder hos en dansk
rejsearrangør, der erklæres konkurs.
Denne ordning dækker kun pakkerejser, der i sin definition består af minimum to af disse fire
rejseydelser: transport, indkvartering, turistmæssig ydelse (f.eks. liftkort, skileje) og leje af bil.
Når man selv sammensætter sin rejse ved separat, at købe hotel, transport, liftkort osv., så er der ikke
dækning via Rejsegarantifonden.

Det hele samlet et sted
Du har med Rejsegarantifonden i ryggen også trygheden på plads, hvis noget uforudset skulle
indtræffe, såsom at et luftfartsselskab går konkurs.
Du slipper for at holde styr på alle mulige leverandører af indholdselementer i din rejse, når du køber en
pakkerejse. Det er ikke dig, der skal holde styr på at ringe til hotellet, luftfartsselskabet, busselskabet,
liftselskabet, skiudlejningen, hvis uheldet er ude.
Som din rejsearrangør af en samlet pakkerejse købt ét sted, er det os, som rejsebureau, der har
ansvaret og står for din rejsegaranti.

