
MED RAMKVILLABUSS, NILSBUSS & KB RESOR TILL DANMARK 2023 
 

Var vänlig kontrollera att uppgifterna på din bekräftelse är korrekta. 

 

För resan gäller de resevillkor som finns på vår hemsida. 

 

Kontakta oss så snart som möjligt om du behöver någon form av specialkost. 

 

Pass/id-handling: Giltiga resehandlingar för svenska medborgare vid resor inom Norden är: 

• Pass 

• Nationellt id-kort 

• Giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land accepteras oftast vid resor inom Norden. Observera 

att det är du som resenär som har ansvaret för att kunna styrka att du är nordisk medborgare. 

Tänk på att medborgarskap inte är utskrivet på svenska körkort. 

Tillfälliga gränskontroller kan införas vid resor in i Sverige eller de andra nordiska länderna och då är 

det extra viktigt att du har giltig resehandling med dig. Vid flygresor utanför Sverige rekommenderar 

vi alltid pass som resehandling. 

För mer information om giltiga resehandlingar: www.polisen.se/om-polisen/polisens-

arbete/granspolisen/tillfalliga-granskontroller/ 

För allmän information om pass och nationellt id-kort:  

www.polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/ 

 

Valuta: Växla gärna till dig lite danska kronor före avresa. De vanligaste betalkorten (VISA, 

MasterCard, EuroCard) kan användas på de flesta platser för betalning och kontantuttag. Räkna med 

att prisläget är något högre i Danmark än i Sverige.  

 

Försäkring: Det Europeiska Sjukförsäkringskortet beställer du hos Försäkringskassan. I EU- och 

EES-länder berättigar det till samma akutsjukvård som för landets egna invånare dvs inte hos privata 

läkare, kliniker och sjukhus. Kontrollera att du är försäkrad genom reseskydd i hemförsäkringen eller 

separat reseförsäkring. Ha alltid med servicekort eller försäkringsnummer för hem/reseförsäkring. 

 

Platser i bussen: På våra resor kan du mot kostnad boka särskild sittplats i bussen och platsen är då 

din under hela resan (dock ej på eventuell anslutningsbuss). För resor som är 2-4 dagar kostar det 

100:-, för resor på 5 dagar och mer 250:-.  

 

Byte av buss: Vårt nät av påstigningsorter täcker stora delar av Småland och på vissa resor även orter 

i Skåne, Blekinge och Östergötland. Det innebär att vi hämtar med flera bussar på olika håll och att 

dessa bussar senare sammanstrålar. På resans första och sista dag kan det därför förekomma byte av 

buss.  

 

Bagage: Var och en ansvarar för sitt bagage dvs tar med det till och från bussen. Märk ditt bagage med 

namn, adress och telefonnummer.  

 

Raster: Under alla resdagar stannar vi på lämpliga platser för fika, måltider och bensträckare.  

 

Dricks: Det är brukligt att ge ca 10% i dricks på restauranger och liknande om man är nöjd med 

servicen.  

 

Ringa hem: För att ringa från Danmark till Sverige slår du landsnummer 0046 + riktnummer utan 

nolla + abonnentnummer. 

 

Turistinformation om Danmark finns på www.visitdenmark.se och www.danmarkguiden.se 

 

VI ÖNSKAR DIG EN TREVLIG RESA! 
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