FLY FRA KØBENHAVN TIL BASTIA, KORSIKA - TUR / RETUR

KBH-BASTIA
Tag til Korsika med Ruby Rejser tur/retur. Så er du sikret personlig dansk
vejledning, og du får altid inkluderet 2 kufferter begge veje.

Det kan du glæde dig til
I mere end 30 år har Ruby Rejser, som det eneste danske rejsebureau, skræddersyet ture til Korsika. Derfor
er vi stolte af igen i år at tilbyde vores gæster tur/retur flybilletter til Korsika gennem Norwegian. Priserne er
flydende og sælges til dagspris. De bliver derfor løbende reguleret i henhold til Norwegians flypriser.
Hvis du vælger at booke fly til Korsika hos Ruby Rejsers, vil du opleve den nemmeste måde at komme dertil
på.
Hvis du køber din flybillet gennem Ruby Rejser, er du sikret:
Personlig dansk vejledning
Altid 2 kufferter à 20 kg samt håndbagage tur/retur
Derduover kan vi tilbyde:

Arrangering af indkvartering
Gode muligheder for billeje og andre tilvalg
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Interesseret i at booke ophold på Korsika?
Hvis du ikke allerede har booket indkvartering, billeje osv. på Korsika, så kan vi også hjælpe dig med det.
Se alle vores indkvarteringsmuligheder her.
Under indkvarteringerne kan du tilføje diverse tilvalg til din booking, herunder flytransport, billeje osv., og
derved få en samlet pris på hele din booking, hvis du ikke kun vil booke fly.

Praktiske Informationer
Pris for spædbørn:

Børn 0-1 år (på hjemrejsetidspunkt): 500 kr.
Inkluderet bagage og bagageregler:
Tur / Retur
I prisen er inkluderet 2 x 20 kg indskrevet bagage samt 5 kg håndbagage (50 x 40 x 25 cm) per
person.
I tilfælde af overvægt på flyet vil specialbagage ikke blive medtaget. Flyets vægt opgøres kort før
flyafgang.
Tillæg:
Barnevogn eller stor klapvogn med flyet: 400 kr./vej – tilkøbes inden afrejse
Garantidækning ved køb kun af flybilletter: 30 kr./person
Bustransfer muligt til Ile Rousse, Algajola og Calvi: 400 kr./person/vej

Flytider med Norwegian
Udrejse fra Kastrup
Se ledige datoer ovenfor – kl. 07.55 → 10.10
Hjemrejse fra Bastia
Se ledige datoer ovenfor – kl. 10.55 → 13.10
Service ombord:
Salg af snacks, vand, kaffe, te, øl og vin
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