
Flybilletter til langturssejlere 
Jysk Rejsebureau tilbyder flere forskellige attraktive billettyper til langturssejlere. Vi har 
forhandlet aftaler med en lang række flyselskaber således, at lystsejlere kan rejse på de 
såkaldte sømandsbilletter, der ellers er forbeholdt professionelle søfolk ved fx rederier.  

Hvilken billettype der matcher den enkelte langturssejler, afhænger bl.a. af destination, 
bagagebehov samt om billetten skal kunne datoændres. Nedenfor kan du læse mere om 
fordelene ved sømandsbilletter og hvad Jysk Rejsebureau kan hjælpe dig med.  

Hvad er en sømandsbillet? 
Sømandsbilletter er enkeltvejs-flybilletter, og er som oftest billigere end ”normale” 
ruteflybilletter hvis følgende kriterier er opfyldt: 

• Ud og hjemrejse destination er fra to forskellige verdensdele, fx ud til Caribien og hjem
fra Stillehavet.

• Ud og hjemrejsedestination er ”små lufthavne” uden den store internationale luftfart, fx
Stillehavsøer.

• Det samme flyselskab flyver ikke på både ud og hjemrejsedestination, så prisvenlig
returbillet er ikke mulig.

Fordele ved sømandsbilletter: 

• Der må medbringes 40-46 kg bagage på sømandsbilletter, modsat 20-23 kg på
”normale” ruteflybilletter.

• Datoændring af sømandsbilletter er uden gebyr til flyselskabet, og der kan også
ændres på destination, hvilket kan være relevant ved fx hjemrejsen. Dette er altid
forbundet med et gebyr på ca. Dkk 750 – 1500 til flyselskabet på ”normale”
ruteflybilletter.

Betingelser ved sømandsbilletter: 
For at rejse på en sømandsbillet skal den rejsende kunne fremvise et af følgende dokumenter: 

• Boarding pass / Letter of Guarantee udstedt af FTLF eller bådens skipper.

• Søfartsbog.   Dette er ikke nødvendig for gaster til lystbåde  /Jeppe

Hvorfor skal Jysk Rejsebureau stå for rejsen? 
• Vi er der for den rejsende før, under og efter rejsen.

• En lille gruppe af specialister står for din rejse.

• Gode priser, vejledning og kendskab til netop den billettype der matcher dit behov.

• Vi håndterer evt. dato / destinationsændringer for dig, når du er ude på togt.

• Samarbejde med Europæiske Rejseforsikring, der sikrer dig den bedste dækning.

• Ved nødstilfælde har vi en nødtelefon der er bemandet 24 timer i døgnet.

Rabatter: 

• Ekspeditionsgebyr på DKK 95 pr ordre, modsat DKK 395 for andre typer rejser.

• Gratis ændring af rejsedatoer + evt. gebyr til flyselskab og prisklasse opgradering.

• 10% rabat på rejseforsikring tegnet via Jysk Rejsebureau, hos Europæiske
Rejseforsikring


