Velkommen til

Sharm el Sheik-kysten

Endelig ferie!
Hjertelig velkommen til Sharm el Sheik-kysten. Vi ønsker deg en fin ferie full
av nye opplevelser!

Star Tours service
Ring eller send sms/mail til Star Tours guider
Har du spørsmål eller trenger hjelp til noe er vi her for deg. Du kan ringe
servicetelefonen mellom kl. 8–20. Dersom noen akutt inntreffer om natten
kan du ringe samme nummer.

I denne brosjyren har vi samlet informasjon som vi håper du kan ha nytte av
i ferien.

Vi svarer på sms innen en time alle dager kl. 8–20. Du sender sms til
nummeret du fikk velkomst-sms fra. Du kan også sende mail til
samme adresse som før avreise.

Vi forteller om utfluktene våre og gir deg tips til steder å besøke på egen
hånd. Du kan også lese om den lokale matkulturen, restauranter og
shopping. Lengst bak i brosjyren finner du viktig informasjon om hva du skal
gjøre hvis noe uforutsett skulle skje. Du finner også informasjon om vårt
aktive miljøarbeid og sosiale ansvar.

Møt guidene
I hotellpermen vår finner du informasjon om når vi kommer til ditt, eller et
nærliggende hotell. Hotellpermen inneholder også informasjon om våre
utflukter og hjemreisetider.

Uansett hvordan du velger å tilbringe dine feriedager kan du alltid kontakte
oss. Vi er her for å hjelpe deg med alt fra å bestille utflukter til å tipse om de
beste strendene. Les mer om servicen vår nedenfor.
God ferie!
Informasjonen i denne brosjyren er innhentet i oktober 2012. Vi tar
forbehold om eventuelle endringer.
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Opplevelser på egen hånd
Vil du oppleve mer av reisemålet? Her tipser vi om ulike aktiviteter og
steder du kan besøke på egen hånd. Kontakt oss hvis du vil vite mer om
åpningstider, veibeskrivelse eller noe annet.
Vi ønsker deg en trivelig oppdagelsesferd!
Det gamle markedsområdet i Sharm el Sheikh
Opplev det pulserende livet på et ekte egyptisk marked. Blandingen av
selgernes diskusjoner og prutende kunder, røyk fra shishapiper og lukten
av eksotiske krydder skaper en ekte orientalsk stemning. På det gamle
markedet i Sharm el Sheikh får du kjøpt alt mellom himmel og jord, fra
levende høns til papyrus og mobiltelefoner. Glem ikke at det viktigste her er
å prute! Gå gjerne innom flere butikker for å sammenligne prisene før du
bestemmer deg.
Dahab
Dahab, som betyr ”gull” på beduinspråket, er en liten by som ligger langs
kysten ved Eilatbukten på veien til Israel. Dahab var opprinnelig en liten
beduinleir som i en periode var meget populær blant “backpackers” på
grunn av det lave prisnivået og den fredelige atmosfæren. I dag er det
mange dykkere og surfere som kommer til Dahab og byen livnærer seg
først og fremst av turisme. I byen ligger det en trivelig strandpromenade
med koselige kaféer og restauranter i beduinsk stil. Det finnes også et lite
basarområde som tilbyr shopping til lavere priser enn i Sharm el Sheikh.
Heldigvis har de klart å ta vare på det lokale preget og kulturen, og byen er
vel verdt et besøk. Du kan ta lokalbussen fra Sharm el Sheikh til Dahab.
Husk å ta med passet.
Sea Scope
For deg som ikke snorkler finnes det en mulighet til å se Rødehavet
undervannsverden. Sea Scope-båten med panoramavindu under vann går
fra havnen i Sharm el Maya. Der sitter du trygt samtidig som du kan studere
den fantastiske dyre- og plantelivet under havoverflaten.

finnes også en egen avdeling for de mindre barna. En del sklier får kun
benyttes av barn over 10 år. Du kan kjøpe billett hos Star Tours guider,
billetten er billigere enn ved inngangen og en lett lunsj er inkludert.
Alf Leila Wa Leila
Alf Leila Wa Leila betyr Tusen og én natt, men det er også navnet på en
fantasifull liten temapark i Ras Um el Sid. Der kan du oppleve et orientalsk
show etter å ha spist en god middag. Inne på det spennende området
finnes det også små butikker der du kan kjøpe suvenirer. Selve navnet Alf
Leila Wa Leila viser til den berømte eventyrsamlingen om Sheherazade og
kalifen av Bagdad.
Farsha
Farsha er en loungebar i egyptisk stil i området Hadaba. Stedet er bygget ut
over klippekanten og herfra har man en fantastisk utsikt over havet. Det
som gjør stedet så sjarmerende er måten det er dekorert på, her er det en
blanding av gamle og nye gjenstander og hver gang man kommer hit
oppdager man noe nytt. Om kvelden er de ulike gjenstandene i klippene
opplyst og man kan sitte i flere timer og bare nyte den rolige stemningen i
omgivelsene. Den enkleste måte å komme hit på er med taxi. Stedet er
fortsatt ikke så kjent og det ligger litt bortgjemt så spør gjerne guidene om
veibeskrivelse.
Soho square
Soho Square har vunnet en pris som ledende underholdningssenter i
Midt-Østen. Det er et nybygd område i nærheten av flyplassen som stadig
er i utvikling og det finnes mange restauranter, barer og uteserveringer. Vi
anbefaler et besøk på enten den thailandske eller libanesiske restauranten
som begge har veldig god mat og god service. Det finnes også mulighet for
bowling og Sharm el Sheiks eneste skøytebane. Et besøk i isbaren eller
oksygenbaren er også en spesiell opplevelse. Det arrangeres konserter og
musikkarrangementer flere ganger i året.

Aqua Park
Denne store vannparken ligger i Ras Um el Sid og tilbyr hele familien
eventyr og moro hele dagen med flere bassenger og bølgebasseng. Det
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Egyptisk matkultur
Landet består av mange ulike kulturer og dette avspeiles i det egyptiske
kjøkkenet. Her blandes afrikanske og arabiske kulinariske tradisjoner med
et innslag fra det østlige middelhavskjøkkenet, slik vi blant annet kjenner
det fra Hellas, Kypros og Tyrkia. Mange av rettene er modifiserte og
tilpasset de ferske råvarene som er tilgjengelige. På markedene i Egypt ser
du ofte en mengde krydder, men til tross for dette er den egyptiske maten
sjelden sterk.
Meze og andre spesialiteter
Egyptiske måltider innledes ofte med et utvalg av meze, blandede
småretter som blant annet kan være dip-sauser, fersk ost og torshi,
(innbakte grønnsaker).
Koshari: En typisk egyptisk rett som inneholder ris, pasta, linser, tomatsaus
og stekt løk. Serveres ofte sammen med en sterk kryddersaus.
Linsesuppe: En vanlig rett. Linser og bønner er basisvarer i den egyptiske
kosten.
Fuul: Hestebønner som moses sammen med sitronsaft, urter, hvitløk og
olje.
Hummus: Dipsaus laget av kokte kikerter og olje, smakstilsatt med tahina
(sesamfrøpasta, hvitløk og olje).
Babaghanush: En myk dip av grillede auberginer og tahina.
Domiati: En hvit egyptisk ost med salt smak som kan sammenlignes med
fetaost.
Bamiyya: En gryte på okra, tomater og ofte kjøtt, servert med ris.
Kofta: Grillet lammefarse.
Den egyptiske maten er enkel og mettende. Går du på restaurant får du
ofte kjøttretten servert med brød eller ris og kokte grønnsaker, eller med en
salat. Fisk (samak) og kylling (firakh) blir vanligvis tilberedt på kullgrill
sammen med sitron, urter og krydder. Andre gode spesialiteter er blant
annet falafel, fritert hestebønnefarse eller kikertfarse og waraq aenab
mahshii, fylte vinblader.

og bakt i butterdeig. Dadler og aprikoser i alle former, friterte
butterdeigskaker og terter, fruktsalat, is eller yoghurt er også vanlige
desserter.
Kaffe og te
Av varme drikker finnes shay (te) og ahwa (arabisk kaffe) som er sterk.
Kaffen serveres ziyada (søt), mazbuta (medium) eller sada (bitter). En
vanlig drikk er Karkadé som fremstilles av hibiskusblader. Den kan drikkes
både varm og kald og har en beroligende effekt.
Øl og vin
Egypt har både lokalprodusert øl og vin. Stella og Sakkara er to lyse, gode
ølmerker. Den egyptiske vinen er ikke kjent for å være i klasse med den
spanske og franske, men smaker likevel godt. Obelisk og Grand Marquis er
de mest kjente vinmerkene og finnes i både hvit og rød. Obelisk er et litt
billigere alternativ, men vil du ha bedre kvalitet skal du velge Grand
Marquis. Det er en middels fyldig vin som er god både til kjøtt og fisk. Vi kan
også anbefale Cape Bay, et noe dyrere alternativ. Cape Bay er produsert i
Egypt, men druene kommer fra Sør-Afrika.
Lokal mat
I store deler av Egypt er det fortsatt relativt uvanlig at lokalbefolkningen går
ut og spiser på restaurant. Derfor er det vanskelig å få tak i den maten som
egypterne selv spiser. De fleste restaurantene åpner ved lunsjtid, men er
ofte ganske tomme fram til solen har gått ned og gatene begynner å syde
av liv. Det er ikke vanlig å være vegetarianer i Egypt, og det er heller ikke
lett å finne restauranter med vegetarmat. Mange av de egyptiske rettene
består imidlertid bare av grønnsaker, så det burde være noe for enhver
smak.
Driks
En serviceavgift på 12 % kommer ofte i tillegg på regningen. Drikssystemet
er utbredt i Egypt og dersom du er fornøyd med maten og servicen
anbefaler vi at du gir ca 10 % i driks.

Desserter
Til dessert spiser man oftest frukt og nøtter, men egypterne elsker også
søtsaker og tilbudet er enormt. Baklava, er filodeigsblader lagt i sukkerlake
med nøtter, Umm Ali, ”Ali’s mor”, består av nøtter og rosiner lagt i søt melk
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Restauranter

og prisgunstig. Finnes både i Sharm el Maya i kjøpesenteret Tiran og i
Naama Bay.

God mat og nye restaurantopplevelser er noe som hører ferien til. Her kan
du lese mer om restauranter på reisemålet. God appetitt!

TGI Fridays
Amerikansk kjede som finnes både i Naama Bay og i Nabq Bay. Her
serveres det både saftige hamburgere, smakfulle Quesadillas og forretter
som mozzarella sticks og kyllingvinger.

Sharm el Sheikh & Sharm el Maya
Charleston
Italiensk restaurant i det italiensk-inspirerte kjøpesenteret Il Mercato. De
serverer mange gode pastaretter og vi anbefaler også å prøve kyllingen.
El Masrien
Lokal restaurant der mange av lokalbefolkningen spiser lunsj. Vil du ha
egyptisk mat er dette stedet du skal besøke. Restauranten ligger ved
inngangen til Old Market der man også kan sitte og oppleve
folkevrimmelen.
Fares
Fiskerestaurant med lokalt preg, store porsjoner til en god pris. Her blir du
ikke skuffet uansett om du velger fisk eller skalldyr. Restauranten ligger
både i Il Mercato-området og på Old Market.
Thai House / China House
Her serveres både thailandsk og kinesisk mat under samme tak, både godt
og prisgunstig. Finnes både i Sharm el Maya i kjøpesenteret Tiran og i
Naama Bay.
Naama Bay
Hard Rock
Finnes over hele verden og også her i Sharm el Sheikh. Her serveres det
amerikansk eller meksikansk mat, prisen er noe høyere men maten er
førsteklasses og det er store porsjoner. Et tips er å dele en av
nachotallerkene som forrett. Personalet gjør at det er hyggelig å spise her.
Restauranten ligger i sentrum av Naama Bay.
Pomodoro
Italiensk restaurant med hyggelig stemning. Uteservering der du kan nyte
atmosfæren og se på folk som går forbi. Mange gode pastaretter på
menyen, men også førsteklasses fiskeretter.
Thai House / China House
Her serveres både thailandsk og kinesisk mat under samme tak, både godt
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Fairuz
Libanesisk mat i hyggelige omgivelser i sentrum av Naama bay. Bestill flere
mezer (småretter) som kan deles son forrett. Velg deretter en av deres
grillede hovedretter, spesielt kyllingen kan anbefales. Smaksløkene får
garantert en ekstraordinær opplevelse.
Lido "on the deck"
Nyt maten i vakre omgivelser på en brygge ut i havet og med utsikt over
Naama Bay. Internasjonal mat samt noen orientalske retter. Du kan blant
annet velge ulike mezer som forrett. Restauranten tilhører Iberotel Lido som
er bygget som en båt og ligger i enden av Naama Bay.
Nabq Bay
TGI Fridays
Amerikansk kjede som finnes både i Naama Bay og i Nabq Bay. Her
serveres det både saftige hamburgere, smakfulle Quesadillas og forretter
som mozzarella sticks og kyllingvinger.
Øvrige restauranter
Hotellens egne à la carte restauranter
De fleste hotellene har sine egne à la carte-restauranter, og på de finere
hotellene holder de en veldig god standard. Vi anbefaler spesielt den
thailandske restauranten på Hyatt eller den italienske på Four seasons.
Bordbestilling.
Little Buddha
Trendy bar i Sharm el Sheikh som om kvelden forvandles fra restaurant til
bar og nattklubb. I første etasje kan du nyte en drink i baren mens det i
underetasjen danses for fullt.
Bus stop / Nabq
Et livlig sted å tilbringe en kveld. Her viser de ulike sportsarrangement og
det finnes mange ulike spill og aktiviteter som man kan holde på med.
Maten er enkel.
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Shopping

Soho: Et nytt, elegant shoppinggalleri som ligger foran Savoy hotell. Her
arrangeres det også konserter og annen underholdning.

De fleste opplever shopping i Egypt som fordelaktig, og det finnes et stort
utvalg av varer. Ved å prute kan man senke prisen betydelig. Det hele er et
lite skuespill og man skal ha både tid og tålmodighet for å komme til enighet
om en pris som begge parter er fornøyd med. Det er ikke uvanlig at man bli
bydd på noe å drikke. Dette forplikter deg ikke til å kjøpe noen, men skal
ses på som en gest. Det er sjelden en god taktikk å fremtre steil og hissig
under forhandlingene, du kommer som regel lengst med vennlighet og noen
pene ord om Egypt som land. Da får du også en hyggelig prat som kan
bidra til et bedre bilde av landets kultur og skikker. Prisene kan for det
meste diskuteres, men ikke på apotek, i supermarkeder og visse i
spesialbutikker der varene er priset.

Egyptiske produkter
Alabaster
Alabast er beslektet med marmor og finnes spesielt i området rundt Luxor.
Materialet kjennetegnes av sine vakre sjatteringer når det gjennomlyses.
Noen vanlige alabastprodukter er skåler, kopper, lamper, lysestaker og
vaser. Den litt blankere og tunge alabasten er som regel fabrikkprodusert,
mens de mattere og lettere gjenstandene vanligvis er håndlaget.

Importerte varer er generelt betydelig dyrere enn de lokale. Vannpiper,
papyrus, gullsmykker og oljeparfymer er noen eksempler på populære
suvenirer fra Egypt.
På Old Market i Sharm el Sheik finnes det mange små basarlignende
butikker. Spesielt på kveldstid er det en meget livlig og harmonisk
atmosfære på markedet. Rett ovenfor Old Market ligger kjøpesenteret Tiran
Center.
I Naama Bay ligger det mange små og fargerike butikker langs gågatene og
i de trange smugene. Utvalget er tilpasset turister og de fleste butikkene
selger suvenirer, smykker, krydder og klær. Kjøpesenteret Naama Center
ligger også sentralt.
Hadaba/Ras Um el Sid: Her ligger Alf Leila Wa Leila – en liten temapark
som er inspirert av eventyrene i Tusen og en natt. På området finnes det
også mange små suvenirbutikker. I Hadaba finnes også det nye,
førsteklasses kjøpesenteret Il Mercato. Il Mercato er bygget i italiensk stil og
her handler man i vakre, rolige omgivelser. Her finner du merkevarer og en
rekke restauranter og butikker, et senter der det er trivelig å rusle rundt selv
uten å kjøpe noe.
I Nabq finner du shoppingsenteret La Strada og Al Khan med mange små
butikker og restauranter. Det ligger også et lite basarområde i nærheten.
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Bomull
Den egyptiske bomullen er myk og av meget høy kvalitet. Alt fra t-skjorter til
kjoler og bukser selges i mange ulike kvaliteter og prisene varierer deretter,
men klærne er nesten alltid verdt prisen i forhold til kvaliteten. Det
tradisjonelle, fotside klesplagget galabeija, kan være en hyggelig gave å ta
med seg hjem.
Gull
I Egypt er de fleste gullsmykkene laget av 14 karats gull. Disse stemples
ofte med sifrene 585 som innebærer et gullinnhold på 58,5 % (øvrige
bestanddeler er kobber, sølv og palladium). Prisen settes etter vekt og hvor
omfattende arbeid som er lagt ned i smykket. Gramprisen følger
verdensmarkedsprisen. De lave arbeidskostnadene medfører at
gullsmykkene nesten alltid er billigere enn i Skandinavia. Fabrikkproduserte
kjeder er alltid billigere enn håndlagde. Gullsmedene tilbyr mange smykker
med tema fra faraoenes tid. Du kan blant annet få en kartush, i gull eller
sølv, med navnet ditt i hieroglyfer.
Krydder
Krydder veier lite og er derfor en perfekt suvenir. Det er billigst i basarene
og utvalget er enormt. Du blir gjerne fortalt at mange av krydderne ikke bare
kan benyttes i matlagingen, men også som naturmedisin med ulike
helsebringende effekter.
Tepper
I Sharm el Sheikh kan du kjøpe et spesielt teppe som kalles kelim. Det er
av en litt mer rustikk type og passer ofte til den skandinaviske innredningen.
En del tepper produseres for hånd av beduinene, men en del er
maskinproduserte.
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Papyrus
Den eldgamle tradisjonen, og nedarvede kunnskapen om hvordan man
fremstiller papyrus (et slags papir fra papyrusplanten) er fortsatt levende i
Egypt. I dag males papiret med gammelegyptiske gudebilder og hieroglyfer.
For å være sikker på at du får ekte papyrus skal du kjøpe det på et såkalt
papyrusinstitutt. De variantene som tilbys av gateselgerne kan meget
gjerne være laget av banan- eller bambusplanter. Ekte papyrus blir ikke
skadet ved å rulles sammen. Vi kan blant annet anbefale papyrusinstituttet
Kairyfour i Naama Bay. Vi besøker dette på byrundturen der vi får se
hvordan papyrus fremstilles.
Parfyme
Egypt er et av verdens store parfymeland, men i motsetning til for eksempel
Frankrike, er parfymene basert på olje og ikke alkohol (noe som imidlertid
kan tilsettes for å bedre duftegenskapene). I en rekke butikker kan du velge
blant hundrevis av ferdige dufter eller be om å få din egen blanding fremstilt
av ulike essenser og duftemner. Parfymen leveres i en enkel flaske, men
som tilbehør kan du velge mellom utsøkt formede og dekorerte flakonger
(småflasker) i det tynneste glass.
Sølv
Smykker og andre produkter i sølv er også fordelaktige kjøp. Den vanligste
kvaliteten, også kalt sterling, er stemplet med sifrene 925.

Bærekraftig turisme
Med "bærekraftig turisme" mener vi en turisme der både du som kunde og
vi som arrangør tar langsiktig ansvar for reisemålets miljø, kultur, dyr og
lokalbefolkning.
Star Tour har et ansvar for de lokale miljøene der selskapet driver
virksomhet, og må forsikre seg om at virksomheten har minst mulig negativ
påvirkning på miljøet, både på kort og på lang sikt.
Vårt sosiale ansvar
Star Tour følger alltid de beslutninger som våre politikere, myndigheter og
UD beslutter. Samtidig er det den reisendes ansvar å ta stilling til hvor man
vil reise og hvordan.
Star Tour støtter den internasjonale konvensjonen om
menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon, ILO
menneskerettighetssystem, RIO-deklarasjonen om miljø- og utvikling og
FNs konvensjon mot korrupsjon. Det vil vi også at våre hoteller skal gjøre.
Alle hoteller må undertegne en kontrakt som støtter dette samtidig som de
arbeider miljøvennlig.
Star Tour bruker først og fremst lokaleide hoteller og tilbyr ulike boformer alt fra leiligheter uten måltider til all inclusive. Samtidig er det viktig at
hotellenes virksomhet kontrolleres daglig. Derfor samarbeider vi med
Travelife som følger opp hotellenes miljøarbeid og sosiale engasjement.
Skulle du mistenke noen for misforhold på et hotell vil vi at du kontakter oss
så vi kan utrede saken.
Star Tour-gruppen var den første charterarrangøren til å inngå et samarbeid
med EPCAT for å kunne arbeide aktivt mot seksuell utnyttelse av barn.
Mistenker du at barn utnyttes seksuelt skal du gjøre følgende:
- Reager omgående. Konfronter vedkommende. (Vis at du er oppmerksom
på hendelsen)
- Meld fra om mistanke til det lokale politiet. Telefonnummer finner du i
denne brosjyren.
- Kontakt Star Tours personale. De hjelper deg å melde fra til nordiske
myndigheter, dersom nordiske kunder er innblandet.

7

Bestill reisen på www.startour.no

Miljøvennlig ferie
Det er ingen hemmelighet at reiser forårsaker utslipp, forbruker energi og
generer avfall. Det kan minskes gjennom vårt og ditt engasjement. Star
Tours charterflyselskap TUIfly Nordic og alle Blue Village er miljøsertifisert i
følge ISO 14001.
Miljøkompenser eller gi et miljøbidrag
Miljøkompenser gjerne din flyreiser, eller gi et miljøbidrag. På vår
hjemmeside forteller vi hvordan du kan gjøre det.
Noen enkle tips før reisen
1. Kulturen og miljøet det mest verdifulle lokalbefolkningen har å dele med
deg. Handel med, eller suvenirer fra utrydningstruede dyr og planter, samt
ulovlige antikviteter er straffbart. Forbudet gjelder både selgere og kjøpere
og omfatter produkter som er laget av blant annet korall, slangeskinn,
krokodiller, skilpadder, ville orkidéer og kaktuser.

8. Støtt opp om lokale miljøaktiviteter. Hvis turen koster litt mer så går ofte
et beløp til å bevare miljø- og kulturarv.
9. Spar på naturresursene. Bruk dusj i stedet for badekar. Begrens bruken
av aircondition. Hvis mulig, sorter avfall og kjøp returemballasje. Følg stier
og veier, og besøk lokale naturparker.
10. Reis gjerne i lavsesongen. Da er det lettere å få kontakt med
lokalbefolkningen, fordi de har bedre tid. Samtidig er du med på å begrense
miljø- og kulturbelastningen i det området du besøker.
Tipsene er laget av UNESCO for Star Tour.

2. Ta hensyn til lokal skikk og bruk. Vær nysgjerrig – og ta det ikke som en
selvfølge at du oppfører deg "som vi gjør hjemme". Vær ydmyk og vis
respekt i ditt valg av klær. Benytt gjerne en lokal guide.
3. Ta deg god tid. Høflighet og tålmodighet åpner ofte døren til positive
opplevelser og vennskap. I mange kulturer anses hastverk som dårlig
maner.
4. Vis respekt. Spør om lov før du tar bilder. Unngå å vise eller
fremprovosere sinne. I de fleste kulturer mister man ansikt hvis man ikke
klarer å beherske seg.
5. I en god handel er begge parter fornøyd. Bruk humor og vær tålmodig.
Utnytt ikke motpartens fattigdom.
6. Gi ikke penger til tiggende barn. Gi heller til foreldrene, lærere eller lokale
humanitære organisasjoner. Barn som tjener penger på å tigge forsømmer
ofte skolen.
7. Kjøp lokale produkter så støtter du den lokale økonomien, og medvirker
samtidig til å holde tradisjoner og håndverk i live.
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Hvis noe skjer
Ambassade/konsulat
Den Norske Ambassaden i Kairo: 8, El Gezirah St., Zamalek,
Tlf: 0020 (0) 2 735 3340, faks 2737 0709
Lege/tannlege
Hotellene har egne leger de samarbeider med. Kontakt resepsjonen eller
guidene hvis du har behov for legehjelp.
Guidene kan formidle kontakt med tannlege dr Kamara, kontoret ligger på
Mall 8 i Naama Bay, tlf. + 20 10 619 24 24.
Politi
Nødnummer: 10
Det finnes flere politistasjoner i Sharm El Sheikh. Spør guidene om hjelp
hvis du har behov for å kontakte politiet.
Reiseforsikring
Star Tour samarbeider med Europeiske Reiseforsikring. Hvis du har tegnet
reiseforsikring gjennom Star Tour og får behov for akutt behandling, eller
annen akutt hjelp i forbindelse med sykdom eller en ulykke, sørger vi for at
du kommer til det riktige sykehuset/klinikken på reisemålet.
Ved alvorlig sykdom, ulykker eller dersom du må reise hjem før tiden må du
kontakte ditt forsikringsselskaps alarmsentral ettersom forsikringen
gjennom oss er en tilleggsforsikring. De fleste forsikringsselskaper
samarbeider med SOS International: +45 70 105050. Europeiske erstatter
egenandelen.
Husk å ta vare på eventuell bekreftelse fra legen og alle kvitteringer på
utgifter du har hatt i forbindelse med sykdommen/skaden. Denne
dokumentasjonen kreves for erstatningsoppgjøret. Du kan melde en skade
både under og etter reisen. Ved akutt behov for kompensasjon for utlegg for
f.eks. legebesøk under reisen skal du kontakte den døgnåpne
alarmsentralen på tlf. +47 21 49 50 00 (+45 701 52 500). Du kan også
melde skaden på www.europeiske.no under "Meld ny skade".
Etter kontortid kan vårt personale på reisemålet tilby samme hjelp.
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