Information till Gruppledare
Före avresan
• Namnlista med namn, födelse-id (åå-mm-dd), kön samt nationalitet på samtliga resenärer
skall vara idrottsresor tillhanda 7 dagar före avresan. Namnlistan kan mailas in till
idrottsresor@destinationgotland.se, faxas till 0498 – 20 18 05 eller läggas in via vår hemsida
www.destinationgotland.se.
• Du som har köpt en bussbiljett till Båtbussen måste kunna uppvisa en utskrift av din
bekräftelse eller biljett när du stiger på bussen i Stockholm.
• Kontrollera alltid att bekräftelsen stämmer med din bokning och tänk på att även barn som
reser kostnadsfritt måste bokas.
Incheckning
• Fakturan/bekräftelsen gäller som resehandling. Gruppledaren ansvarar för gruppen och att
namnlistan är korrekt.
• Vi rekommenderar grupper att vara vid incheckning 1 timme före avresan. Incheckningen
öppnar senast 1 timme och 30 minuter före avgång. Vänligen kom i god tid för att undvika
köbildning. Du som resenär skall vara vid incheckningen senast 30 minuter före avgång. Om
tidsfristen överskrids betraktas platsen som avbeställd och kan lämnas till annan resenär.
Observera att incheckningen stänger 20 minuter före avgång.
• Vid incheckningen uppvisar gruppledaren färdhandling och tilldelas personliga boardingcards
för resenärerna i gruppen. Gruppledaren delar ut dessa till samtliga gruppmedlemmar som
sedan går till incheckningen och byter sitt boardingcard mot platsbiljett med ert
platsalternativ samt eventuellt vilstols- eller kupénummer. Du kan behöva uppvisa din
platsbiljett under resan. Även chaufförer till fordon går med till terminalen och får sitt
personliga boardingcard för sig och fordonet och beger sig därefter till incheckningen för
fordon.
• Endast ett mindre handbagage får medtas upp i salongen på båten. Större bagage lämnas in
vid bagageinlämningen efter incheckningen.
• Om ni har fordon bokat och samtliga resenärer får plats i bilarna kan ni åka direkt till
incheckningen för fordon. Då ni endast har en resehandling måste ni åka efter varandra vid
incheckningen. (Bussresenärer får ej sitta kvar i bussen vid incheckning utan måste gå
ombord via terminalen).
Idrottsresor:
Telefon 0771-22 33 50
E-post: idrottsresor@destinationgotland.se

