
Korpstur til Rotterdam/Haag/Delft – praktisk info  
Under følger litt praktisk informasjon om korpsturen, noe fra meg og noe 
fra Escape. 
Jeg ber dere spesielt merke dere det som står om innsjekking og om dere 
har ansvar for et kolli spesialbagasje. Hvem som har ansvar for 
spesialbagasje ser dere i exceldokumentet. 

 
Hotellet: 
Vi skal bo på Days Inn Rotterdam. Informasjon kan dere finne her: 
http://www.days-inn-rotterdam.nl/en/ 

   
Fly og flybilletter: 
Alle som reiser tur-retur Trondheim-Amsterdam 28. juni-1. juli har samme 
referanse: 
 
WSUOTJ 
 
Dere som reiser andre reiseruter får egen mail med deres billett (Bjørn H, 
Ragnar og Torunn, Bjørn Erik). 
 
Oppmøte på Værnes er kl. 4.45 fredag 28. juni. 
 

Hver enkelt sjekker seg selv inn via automatene som står på 
flyplassen og bruker referansenummeret som er felles for alle, samt 
ditt navn. Escape anbefaler å ha pass her. 
Vi har mulighet for å ha med to kolli bagasje hver på inntil 23 kg. 
Dette inkluderer spesialbagasje. Alle som skal sende både koffert og 
et kolli spesialbagasje må derfor skrive ut TO bagasjetagger. Husk 
også å skriv ut boardingkort (jeg er usikker på om det fungerer 
elektronisk når vi er mange på ett referansenr.). 
 
NB! Veldig viktig å ta vare på bagasjetaggkvitteringen(e) i tilfelle noe 
ikke kommer fram. 
 
Hjemreise: 

http://www.days-inn-rotterdam.nl/en/


Jeg antar at vi ikke skal fortolle bagasjen på Gardermoen, i og med at 
vi har gjennomgående billett (gjelder ikke dere i Oslo). Jeg 
dobbeltsjekker med Escape, men her er uansett oppskriften på 
hvordan det fungerer. 
 
Domestic Transfer steg - for - steg 

1. Følg skiltene merket «Transfer» i det du går av flyet 

2. Gå til Domestic Transfer ved gate D2, det gule området 

3. Ønsker du å handle på Duty Free må du gjør dette før du går gjennom tollen 

4. Etter at du har passert tollen, finn informasjon om hvilke gate du skal fly 
videre fra og følg deretter skiltingen 

 
  

Bagasje: 
All bagasje går direkte til Amsterdam. 
Dette er de gjeldende bagasjereglene for SAS: 
  
Innsjekket bagasje: 
Dere kan ha med dere 2 kolli à maks 23 kilo. All kilo/kolli utover 
dette regnes som overvekt. 
Kofferten kan ikke veie mer enn 32 kilo, da får dere ikke sjekket den 
inn.   
  
Håndbagasje: 
Det er lov å ha maks ett kolli (55x40x23 cm) og en liten ekstra eiendel 
(typ pc-veske) (40x30x23 cm) som utgjør totalt 8 kilo. 
  
Servering på fly. 
På de aller fleste flyavganger til og fra utlandet er det servering av 
mat og drikke, men dette koster penger.  Utvalget varierer sterkt, det 
samme gjør prisene. 
  
  
HVIS bagasjen ikke skulle ankomme: 
Dette er heldigvis noe vi opplever sjeldnere og sjeldnere.  Men skulle 



uhellet være ute, og din bagasje ikke kommer, må du henvende deg 
til «lost luggage» inne på flyplassen FØR du går ut gjennom 
tollen.  Det er ofte en agent som løser disse oppgavene på vegne av 
flyselskapet.  Her må du/dere melde fra om bagasjen du ikke har fått, 
og det skal fylles ut et skjema (som kalles PIR-rapport).  Her må du 
legge frem bagasjetagg du fikk på flyplassen der du sjekket 
inn.  Taggen er «kvitteringen» for at du har sendt bagasjen.  Du MÅ 
huske å få kopi av det utfylte skjema med deg (PIR-rapporten).  Der 
står det hvor du kan ringe/henvende deg for å spørre senere.  I 
denne prosessen må du oppgi adressen til hotellet du skal bo på, for 
at fraktselskapet kan kjøre ut bagasjen din når den ankommer. 
  

Pass/verdisaker. 
Alle må ha med gyldige pass selv om Nederland er et Schengen-
Land. Og med gyldig pass menes det at det skal være gyldig 3 
måneder etter at man har kommet hjem til Norge igjen etter endt 
ferie. Vær oppmerksom på at passet bare er gyldig så lenge det er 
skadefritt. 

Pass er det eneste gyldige legitimasjon nordmenn har i utlandet. 
På de fleste hoteller må du kunne legitimere deg ved innsjekking. 

Det er ellers et godt råd at dere tar kopi av de to første sidene i 
passene og har dette til oppbevaring hjemme, i tilfelle dere skulle 
miste passet på turen. 
Under selve turen anbefaler vi at dere låser inn passene og andre 
verdisaker i hotellets safe.        
  
Escape anbefaler at vi har en fargekopi av ALLE passene med på 
turen. Jeg lurer på om jeg gir hver enkelt ansvar for dette selv. 
  
Forsikring og helsetrygdekort: 
Alle må ha reiseforsikring. En reiseforsikring er en omfattende 
forsikring som gir betydelig trygghet i mange situasjoner som kan 
oppstå på reisen. 
En helårsforsikring er best, dekker også stort sett 
avbestillingsforsikring.  (Sjekk dette med din forsikringsavtale.) 
For reise i EØS-land eller Sveits, bør du ha et Europeisk 



helsetrygdekort som dokumenterer at du har rett til å få dekket 
utgifter til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med 
oppholdslandets borgere. 
Kortet kan bestilles via internett. 
  
Strøm og elektrisitet: 
Strømstyrken er den samme som i Norge.  
  

Valuta: 
Euro.  
   

Hjemreise og skadet bagasje  Hvis bagasjen deres skulle bli skadet 

under flyreisen hjem, så er det viktig at dere henvender dere til 
serviceskranken til SAS inne på ankomst FØR dere går gjennom tollen 
og ut. Her vil dere få en kvittering på skadet bagasje slik at dere kan 
få erstatning. 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelsenorge.no%2Fturist-i-utlandet%2Feuropeisk-helsetrygdkort&data=02%7C01%7Cmia%40escape.no%7C278bd89dc825429caf7308d6ea443d9b%7C2c6cd3fb1b9743b3ad3ecc7ac4d9e5b7%7C1%7C0%7C636953976159262454&sdata=SNId3SGpwbl3H5n1jy0nhesHTPkEr7U7FmOrpK0HEQo%3D&reserved=0

