KAMPAGNE KODE:

GAVEBEVIS – MINICRUISE TIL OSLO
TAK FOR DIN STØTTE TIL WESHELTER
Med din donation er du med til at sikre WeShelters arbejde for at hjælpe mennesker ud af
hjemløshed fra akut husly og hjælp når krisen er værst, til støtte gennem det lange seje træk,
når livet atter skal bygges op.
Gavebeviset inkluderer:
MiniCruise for op til *4 personer på ruten København-Oslo i én indvendig standard kahyt.

På et MiniCruise til Oslo har I to nætter ombord på skibet. I sejler afsted kl. 14.15 fra København
og ankommer til Oslo næste morgen 09.15. Efter en oplevelsesrig dag i Oslo sejler I tilbage
mod København kl 14.15, hvor I ankommer næste formiddag kl. 9.15.
Afrejse kan finde sted søndag, mandag, tirsdag eller onsdag i perioden 1/11 2021– 22/12 2022
(Dog med undtagelse af perioderne; 23-24/12, 30-31/12 2021, samt 6-27/2, 13-18/4, 12-15/5,
3-6/6, 20/6-15/8, 30/9-09/10 & 14-23/10 2022
Mulighed for afrejse i weekend mod tillæg fra DKK 149,- per person ved 4 personer.
Bestil dit MiniCruise på www.dfds.dk/weshelter eller på telefon 33 42 30 00.
Oplys venligst Kampagnekode samt bookingkode PMF21WESH ved bestilling af rejsen.
Vi glæder os til at byde dig velkommen om bord!

BEMÆRK VENLIGST
Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal kahytter til rådighed ved booking af rejse med gavebevis. Gavebeviset kan ikke
forlænges, ændres, ombyttes til kontanter eller kombineres med tilbud, rabatter eller andre rejser og rejsekategorier. *Ved bestilling af
handicapkahyt gælder gavebeviset for 2 personer. Bookingen pålægges et gebyr på DKK 1,- som fratrækkes ved benyttelse af kampagnekoden.
Kampagnekoden indtastes under samme side som Personoplysninger, ved feltet; Bevisnummer.
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