
DENTAL STUDIEREJSE TIL JAPAN
Onsdag d. 23. marts – lørdag d. 2. april 2022

Tokyo, Izu-Kogen, Osaka og Kyoto

Denne faglige inspirationsrejse starter med 4 dage i det travle storbymiljø i Tokyo – og
på vores rejse videre med Shinkansen mod Universitetet i Osaka og kulturbyen Kyoto får
vi et fredeligt pusterum med 2 overnatninger på en traditionel japansk kro med varme
bade og vandreture ved kysten i Izu-Kogen.

• Undervisning på ”Graduate School of Dentistry” på Osaka Universitetet.

• Besøg hos dentalindustriens forsknings- og træningscentre.

• Kliniske case-præsentationer og undervisning af Tandlæge Jun Iwata.

Rejsen byder på et 25 timers varieret fagligt program.

Tilmeld dig via e-mail til sisse@dentalinstituttet.dk eller ring 30716081

PRIS INKL. ALT I 
PROGRAMMET
40.000 KR. PER

PERSON I
DOBBELTVÆRELSE

45.500 KR. I 
ENKELTVÆRELSE



Dentalinstituttets studierejse går til Japan – men hvorfor lige Japan?

Ifølge tal oplyst af Osaka Dental Universitet findes der 103.972 tandlæger fordelt på 59.750 
klinikker i Japan. Generelt gælder det, at der er et odontologisk højt uddannelsesmæssigt 
niveau og at forskningen på dentaluniversiteter, dentalhospitaler og i dentalindustrien er langt 
fremme. 

Vi har derfor haft mulighed for at arrangere et utroligt spændende og varieret fagligt program 
på et højt niveau. Programmet vil variere imellem undervisning af dentaluniversiteternes 
professorer, besøg hos dentalindustriens træningscentre og inspirerende foredrag fra dygtige 
privatpraktiserende japanske tandlæger.

Al undervisning kommer til at foregå på engelsk, men der skal på forhånd advares om, at 
”japansk engelsk” kan kræve, at man virkelig skal spidse ørerne og anstrenge sig for at forstå. 
Af denne årsag vil undervisningen være planlagt i kortere sessioner spredt ud over hele 
rejsens forløb.

Asger Røjle Christensen bliver vores 
rejseleder

Asger Røjle er journalist, forfatter, analytiker, 
kursusarrangør og rejseleder. Med base i Tokyo det meste 
af året forsøger Asger med faglighed og engagement på 
mangfoldige måder at skabe større viden og forståelse for 
Japan og dets nabolande blandt danskerne. 

Han har en fortid som Tokyo-korrespondent for Politiken, 
udlandsredaktør på Aktuelt og på Ritzau, chef for 
Orientering på P1 og forsideredigerende på nettet hos DR 
Nyheder. Siden sommeren 2017 har han været Japan- og 
Korea-korrespondent for Weekendavisen. 

Alt i alt finder vi ikke en større kompetence til at lede 
vores eventyrlige og faglige rejse.



Rejseprogram

Onsdag d. 23. marts

10.45 – 11.00 mødes vi i Kastrup Lufthavn ved 7-Eleven på vej ind i Terminal 2 via 
gangen fra Terminal 3.

Sisse har alle flybilletter med og alle er ”seatet” på flyet på forhånd, så I behøver ikke 
at foretage jer noget med hensyn til at tjekke ind, før vi mødes.

13. 15 – 15.55 Afrejse fra Kastrup Lufthavn med Finnair fly nr. AY954 til Helsinki. (1 
time & 40 minutter).

17.30 Flyver vi videre fra Helsinki med Finnair fly nr. AY073 mod Narita Lufthavn ved 
Tokyo, hvor vi lander kl. 10.00 næste formiddag. (9 timer & 30 minutter).

Torsdag d. 24. marts

10.00 Ankomst til Tokyo, hvor vi bliver mødt af vores danske rejseleder i lufthavnen. 

Da vi ikke forventer at kunne få vores værelser på Hotel Keio Plaza i det livlige 
Shinjuku før kl. 16.00 – og da det er vigtigt at holde sig i gang af hensyn til jetlag, så 
går vi en tur, hvor Asger Røjle Christensen vil give os en lille indføring i Japansk takt & 
tone og fortælle os mere om, hvad der venter os. Vi bliver alle udstyret med 
høretelefoner, så vi kan høre hvad Asger fortæller. Vores sightseeing kommer til at 
foregå i området omkring hotellet og i den smukke Shinjuko Gyoen Park, hvor 
kirsebærblomsterne gerne skulle være i fuldt flor. Asger vil vise os, hvor det er godt at 
gå på jagt efter noget at spise på denne friaften. Det gælder om ikke at sove for tidligt.

13.30 Spiser vi frokost sammen. Frokosten minus drikkevarer er inkluderet i rejsens 
pris.



Fredag d. 25. marts

Kl. 08.50 – 12.30 Efter morgenmad på hotellet mødes vi i lobbyen for sammen at 
finde vej med offentlig transport til dagens faglige program med et 
virksomhedsbesøg. Detaljerne om det faglige program meldes ud senere.

Kl. 12.30 – 13.30 tager vi offentlig transport til området omkring Asakusa Templet.

Kl. 13.30 – 15.00 spiser vi en virkelig lækker frokost sammen. Frokosten minus 
drikkevarer er inkluderet i rejsens pris.

Kl. 15.00 – 17.00 har Asger planlagt et sightseeing-program med bl.a. Tordenporten 
og Asakusa Templet. Vi kommer til at bevæge os i menneskemylderet med Metro –
og vi kommer til at gå meget rundt – så tag de gode sko på!

Kl. 17.00 – 17.30 Med toget til Ginza.

Kl. 17.30 – 19.30 Fri tid i Ginza med mange indkøbsmuligheder.

Kl. 19.30 Byder Dentalinstituttet på en autentisk sushi-tallerken på Asgers favorit-
restaurant. Middagen inklusive sake, øl og vand er inkluderet i rejsens pris.

Vi overnatter på Hotel Keio Plaza.



Lørdag d. 26. marts
Morgenmad på Hotel Keio Plaza.

09.30 Efter morgenmad på hotellet mødes vi i lobbyen for at gå ca. 15 minutter til Belle 
Salle Shinjuku Grand Hall. Ledsagere, som ikke er udførende tandlæger, kan hygge sig 
lidt længere denne formiddag og følges med Sisse´s Lars fra lobbyen kl. 12.30 for at 
støde til os andre ved Belle Salle Shinjuku Grand Hall.

10.00 – 13.00 Elysee Dental har i samarbejde med Ivoclar Vivadent arrangeret et 
foredrag med universitetsprofessor Akikazu Shinya, D.D.S.,Ph.D.(Dent.Sc.). Professor 
Akikazu Shinya har et imponerende CV indenfor forskning i dentalmaterialer med mere 
end 60 internationale publikationer om emnet. Emnet denne dag vil være den seneste 
viden indenfor cementering og bindingsmaterialer.

Kl. 13.00 – 18.00 vil Asger tage os med på eventyr i Tokyo. Undervejs vil der blive 
mulighed for at holde en frokostpause med frokost på egen regning. Denne 
eftermiddag skal vi bl.a. opleve Meiji Helligdommen og Teenagekvarteret.
Aftenen er fri til at tage på kulinariske oplevelser på egen hånd eller i følgeskab med 
Sisse.

Det kunne måske være spændende at besøge New York Bar på 52. sal af Hyatt Hotel, 
som ligger i gå-afstand fra vores hotel. Denne bar er berømt fra filmen ”Lost in 
translation”. Man kan ikke reservere bord, så man er nødt til at tage chancen, hvis man 
vil opleve denne eksklusive og bestemt ikke billige bar. Det koster omkring 150 kr. bare 
at komme ind, men udsigten og atmosfæren er fantastisk. For dem, der vil tage 
chancen - uden garanti for at kunne komme ind - så går vi med Asger mod Hyatt Hotel 
kl. 20.45 fra lobbyen på Hotel Keio Plaza.



Søndag d. 27. marts

09.00-13.00 Efter morgenmad på hotellet vil Dr. Jun Iwata komme til vores hotel og 
holde foredrag om direkte æstetiske restaureringer og præparationsteknikker. Se frem 
til japansk grundighed på et højt plan. 

Dr. Jun Iwata blev uddannet i 2005 på universitetet i Kagoshima i Japan. Derefter fik han 
sin ph.d.-grad i 2009 fra universitetet i Osaka. Siden 2016 har han drevet sin private 
praksis i Takasago, Hyogo, Japan. Dr. Jun Iwata er aktiv foredragsholder på æstetiske 
kongresser, har publiceret en række artikler hos Quintessence i Japan og kan let findes 
på YouTube, hvor han demonstrerer præparationsteknikker i stor detaljegrad.

Resten af dagen og aftenen er fri til shopping og de sidste oplevelser, som man gerne 
lige vil nå at have i Tokyo. 

Ca. 14.00-18.00 Til de, der har lyst, tilbyder Asger en ekstra guidet eftermiddagstur til 
Yasukuni-helligdommen og Yushukan-museet som afsæt for en snak om historien i 
nutiden. Der kan være minimale omkostninger forbundet med turen til indgangsbillet 
og transport.

Om aftenen kl. 20.45 går Sisse fra lobbyen på Hotel Keio Plaza til en Karaoke Bar i 
nærheden. Hvis der er nogen, der har lyst til at følge med, så er der garanti for, at det 
bliver meget plat og kitsch – og en forhåbning om, at det bliver rigtigt sjovt.

Vi skal alle sammen have pakket en lille taske, som vi nøjes med at tage med på 
Shinkansen videre ud til kysten de næste par dage. Resten af bagagen vil blive sendt i 
forvejen til vores næste hotel i Kyoto.

Vi overnatter for sidste gang på Hotel Keio Plaza.



Mandag d. 28. marts

Tidligt om morgenen rejser vi med Shinkansen til det naturskønne Izu-Kogen med 
traditionel mad, traditionel overnatning, og varme kilder. 

Vi har valgt en unik lille Ryokan (traditionel Japansk Kro), der hedder Hanafubuki. Den 
ligger væk fra de typiske turistområder. Dette betyder også, at der er et begrænset 
antal værelser, og at vi må bede nogen af jer om at rykke lidt tæt sammen og 
dele værelser. 

Hanafubuki Ryokan byder på 7 forskellige varme bade fra naturlige varme kilder. 

Man kan låse døren og få lov at nyde rummene lidt for sig selv, imens man glemmer alt 
om stress og ømme skuldre.

Indimellem varme bade kan man nyde den skønne traditionelle mad og flotte 
vandreture langs klippekysten. Alle måltider minus drikkevarer er inkluderet i rejsens 
pris under vores ophold i Izu-Kogen.

Til de, der ikke allerede er helt opløst i badene, har Asger planlagt en vandretur langs 
Jogasaki-kysten efter frokost. Der er alle muligheder for at tilpasse vandreturen efter 
egne ønsker, for det er let at finde tilbage til vores Ryokan på egen hånd.

Om aftenen er der fælles traditionel middag. Glæd jer! 

Vi overnatter på traditionel japansk vis på Hanafubuki Ryokan.

Bemærk!

Vi håber, at det går at dele værelser, for det skulle være hele oplevelsen 
af Hanafubuki værd. 



Tirsdag d. 29. marts

Når vi vågner efter en nat på Futon-madrasser på gulvet, er der traditionel japansk 
morgenmad på Hanafubuki Ryokan.

09.00 – 12.30 Undervisning ved Professor Shumei Murakami og Dr. Yuri Iwamoto fra 
Osaka Universitetet.

Professor Shumei Murakami er den ledende professor på Osaka universitetets afdeling 
for oral og maxillofacial radiologi. Han er desuden også leder af afdelingen for radiologi 
på Osaka Universitetets dentale hospital, samt af afdelingen for onkologisk stråling på 
Osaka Universitetets medicinske hospital. Professor Shumei Murakami har et specielt 
forhold til Danmark, da han i 1997 var ansat i et år som forsker på Tandlægeskolen i 
København. Lige siden da har han bibeholdt et tæt forskningsmæssigt samarbejde med 
Professor Sven Kreiborg. 

Dr. Yuri Iwamoto fra universitetet i Osaka har også har forsket på Tandlægeskolen i 
København – indenfor emnet ”3D studier af tandudvikling”. Tilsammen vil Professor 
Murakami og Dr. Iwamoto holde 3 foredrag for os denne morgen og formiddag.

1) Oral cancer og strålebehandling (Dr. Murakami).
2) Forskningssamarbejde om oral udvikling mellem Københavns Tandlægeskole og 
Osaka Universitet (Dr. Iwamoto).
3) Ulykkelig hændelse med atomkraftværk og eksponering for stråling (Dr. Murakami).

Vi har valgt at bede om at få udleveret Japanske madpakker fra Hanafubuki Ryokan
denne dag, så vi alle har optimal frihed til at tage dem med på egne vandreture, gå i de 
varme bade eller følge med Asger på tur ud i det blå.

Om aftenen er der varme bade og traditionel japansk mad.

Vi overnatter vores anden og sidste nat på Hanafubuki Ryokan.



Onsdag d. 30. marts

Vi spiser morgenmad på Hanafubuki Ryokan og ruster os til en lidt ”krævende” dag.

Ca. 08.15 går vi mod stationen til Shinkansen-toget, som vi skal med videre mod Osaka. 
Frokost kan man hver især købe på stationen og medbringe i toget. Det er et lille kulinarisk 
eventyr i sig selv at vælge imellem ”Bento Boxes” (japanske madpakker) på stationen. 

13.00 – 13.40 Bustransport og ankomst til universitetet i Osaka.

14.00 – 18.00 Undervisning på universitetet i Osaka. 

Bemærk, at der vil være et alternativ for de medfølgende ledsagere, som ikke er udførende 
tandlæger. Alternativet kan komme til at indeholde at blive hjælpeundervisere for de 
studerende, som fantastisk nok studerer dansk på Osaka Universitet.

Med hensyn til det dentale faglige program, så har vi i Osaka opnået en meget fin invitation 
til at besøge ”Graduate School of Dentistry” på Osaka Universitetet. 

Professor Shumei Murakami har hjulpet os med at planlægge et par lærerige foredrag og en 
fremvisning af universitets uddannelsesfaciliteter. 

Professor Shinya Murakami som er Præsident for Osaka Universitetets Dental Hospital and 
Leder af Afdelingen for Periodontologi vil fortælle os om sin forskning i medicinsk 
behandling af periodontal sygdom og medicinsk opfølgning efter periodontal kirurgi.

Professor Takashi Yamashiro vil fortælle os om ortodontiske behandlinger og om hans 
resultater med at bruge ankerskruer. 

18.00 – 19.00 Om aftenen kører vi med bus de ca. 40 km fra Osaka til Kyoto og tjekker ind 
på New Miyako Hotel. Her venter vores bagage på os. Vores hotel ligger tæt på en travl 
station og et område med mange muligheder for at finde aftensmad. Der er også 4 
restauranter at vælge imellem på New Miyako Hotel. Middagen denne aften er ikke 
inkluderet i rejsens pris.

N.B. Hvis der overhovedet er noget energi tilbage, så anbefaler Sisse - straks efter ankomst 
til hotellet - at tage afsted med Asger til Kamo-floden, hvor vi kan dele os op og spise i små 
grupper på de mange små restauranter i denne gamle historiske del af Kyoto. Det bliver 
vores bedste chance for at opleve denne bydel om aftenen. Herfra må vi hver især tage 
taxaer tilbage til hotellet.



Torsdag d. 31. marts

Morgenmad på New Miyako Hotel. 

Resten af dagen skal vi have en stor kulturel oplevelse på en heldags-cykeltur i Kyoto og 
Arashiyama, inklusive meditation i et zentempel og en smuk flodtur.

Vi deler os op i mindre grupper, så det bliver en større oplevelse at komme rundt på 
cykel.

Frokost i løbet af turen er ikke inkluderet i rejsens pris.

19.00 Vi mødes i lobbyen for at tage en gruppe taxaer til Restaurant Misono. 

Middagen denne aften er inkluderet i rejsens pris, og den bliver eksklusiv og 
uforglemmelig. Vi skal på Teppanyaki Restaurant. Teppanyaki er japanske retter med 
lækkert kød inklusive Kobe-bøf, som tilberedes på en stålplade direkte ved bordet. 
Drikkevarer er som altid for egen regning.

Vi overnatter på New Miyako Hotel.



Fredag d. 1. april

Morgenmad på New Miyako Hotel.

09.00 Efter morgenmad mødes vi i lobbyen, går til stationen og tager toget. 

09.30 – 12.30 Besøg og foredrag hos Nissin Dental Products INC., som er producenter 
af patientundervisningsmodeller, fantomhoveder og diverse modeller til træning af 
dentale behandlinger. 

Ledsagere som ikke er udførende tandlæger kan vælge at tage taxi eller tog og støde til 
gruppen på vores frokoststed kl. 13.00. (Ankom gerne 12.45, da Asger vil tale lidt om 
Nijo Borgen ved en model af denne, når gruppen ankommer ca. ved denne tid).

Under vores besøg vil Professor Shumei Murakami holde et foredrag for os, om de 
muligheder det giver os at anvende CBCT i forbindelse med tandbehandling.

Nissin Dental vil introducere os til deres virksomhed og interessante produkter.

12.30 – 13.00 Vi vælger enten at gå eller tage toget et enkelt stop til området ved Nijo
Borgen.

13.00 - 14.00 Frokosten på denne dag er en stor buffet med mange valgmuligheder på 
Ana Crowne Plaza Kyoto. Frokosten er inkluderet i rejsens pris – som sædvanligt uden 
drikkevarer. Adresse: Horikawa-Dori, Nakagyo-Ku Nijojo-Mae, shi, Nakagyo Ward, 
Kyoto, 604-0055.

14.00 – 15.30 Vi besøger Nijo Borgen med dens befæstninger, paladser og berømte 
japanske haver. 

Fra Nijo Castle tager vi toget. Dem der gerne vil hjem til hotellet eller andre steder hen, 
får anvisninger til at finde tilbage. Dem, der er meget energiske og har mod på mere, 
tager med videre på en ”frivillig” tur med Asger.

15.30 – 18.00 Her er der mulighed for at vælge at tage med Asger videre to stationer 
med tog til Shijo shopping-gaden og eventuelt med helt videre til det store spændende 
Nishiki Marked, som byder på japanske madspecialiteter og råvarer.

18.00 – 19.15 Tid til at gå i gang med at pakke og eventuelt nette sig inden aftenens 
middag.

19.15 – 22.00 Vi mødes i lobbyen og går sammen til en afskedsmiddag på Restaurant 
Uotami, hvor vi kan dele indtryk fra vores rejse sammen. Vi har vores eget lokale, hvis 
nogen har lyst til at holde taler eller synge fællessange. Middag og drikkevarer er 
inkluderet i rejsens pris.

Vi overnatter en sidste nat på New Miyako Hotel.



Hoteller

Hotel i Tokyo – 4 nætter: 

Keio Plaza Hotel Tokyo
2-2-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-Ku, Tokyo
160-8330 Japan
Telefon: +81 3 3344 0111 - www.keioplaza.com 

Ryokan i Izu-Kogen – 2 nætter: 

Hanafubuki Ryokan
Telefon: +81 557 54 1550 - www.hanafubuki.co.jp/e/ 

Bemærk at vi kommer til at bo lidt tættere sammen og 
dele værelser og faciliteter på den traditionelle 
japanske kro i Izu-Kogen. Vi kommer til at fylde det 
hele, så der vil være forskel på værelserne

Hotel i Kyoto – 3 nætter:

Miyako Hotel Kyoto Hachijo
17, Nishikujo-Inmachi Minami-ku 
Kyoto 601-8412, Japan
Telefon: +81 75 661 7111
www.miyakohotels.ne.jp/kyoto-
hachijo/english/index.html

Lørdag d. 2. april

Hjemrejse med ankomst samme dag i Danmark. 

06.30 – 7.00 Mulighed for en hurtig morgenmad i Dining Café & Bar RONDE.

7.00 Afgang med bus til lufthavnen. Asger tager med og vinker farvel.

10.45 – 14.40 Finnair flynr. AY078 fra Kansai Lufthavn i Osaka til Helsinki. (9 timer & 55 
minutter).

17.40 – 18.20 Finnair flynr. AY969 fra Helsinki til København.

……og så siger vi trætte på gensyn til hinanden og tager hjem og nyder søndagen plus 
det faktum, at der kun er godt og vel en uge til påske. 



Forsikringer

Afbestillings- og rejseforsikring er IKKE indeholdt i rejsens pris. Vi anbefaler selv at 
tegne disse.

Måltider

Man skal helst være lidt kulinarisk eventyrlysten på denne rejse – og det er klart en 
fordel, hvis man kan lide fisk og sushi. Vi forsøger at tage hensyn, hvis vi på forhånd får 
at vide, at nogen ikke bryder sig om noget. Allergier og specielle ernæringsmæssige 
behov er det vigtigt, at vi kender inden afrejse.

Morgenmad er inkluderet hver dag. Frokoster og middage er inkluderet som 
specificeret i programmet ovenfor. Drikkevarer er for det meste ikke inkluderede.

Skattefradrag

Dentalinstituttet henviser til rådgivning fra egen revisor i forhold til 
fradragsrettigheder. Vi har et samlet undervisningsprogram på omkring 25 timer, og vi 
bliver udelukkende undervist af japanske tandfaglige foredragsholdere.

Gode råd til pakning af kuffert 

Tag gode sko med, til når vi skal ud at vandre og cykle.

Tag en god vind- og vandtæt jakke med.

Tag en varm trøje med til under jakken om aftenen (se punktet om vejret).

Tag gerne noget lidt pænere tøj med til virksomheds- og universitetsbesøg. Ikke 
nødvendigvis jakkesæt, men bare ”respektfuldt” og anstændigt. 

Man har ikke badetøj på i de varme kilder, men nogen vil måske fristes til at hoppe i 
det kolde hav fra klipperne i Izukogen.

Visum er ikke nødvendigt med dansk pas

Har man dansk, får man automatisk et 3-måneders turistvisum ved ankomst til Japan. 
Passet skal blot være gyldigt i den periode, man skal være i Japan. Man skal være 
opmærksom på, at man ved ankomst i Japan skal gennem immigration, hvor man får 
taget billede og fingeraftryk. Det er dog en hurtig procedure. Folk med pas fra andre 
lande må huske at undersøge regler om visum, der gælder for dem.



Vaccinationer

Se selv anbefalinger på diverse udbydere af vacciners sider på nettet. Ifølge 
www.blivvaccineret.dk er det tilstrækkeligt med en vaccination for difteri/stivkrampe, 
når vi ikke skal opholde os i Japan i længere tid. De fleste af jer har nok denne 
vaccination i forvejen, og den holder i 10 år efter en injektion. Det burde ikke være 
nødvendigt med vaccination for Japansk Hjernebetændelse, da sygdommen overføres 
med myg, som først er i sæson langt senere på året.

Valuta

Valutaen i Japan hedder yen (på japansk: ”en”) og er den eneste valuta som anvendes. 
Danske Kroner veksles til en meget dårlig kurs, hvorfor det anbefales at købe yen 
hjemmefra. Hvor mange er et individuelt spørgsmål, men da de fleste måltider er 
inkluderet, og da man godt kan betale med betalingskort mange steder, så kommer 
man langt med f.eks. 3000 kr. omvekslet til JPY. 

Telefon og internet

Japan har sit helt eget mobilnetværk. De fleste nyere danske mobiler (smartphones, 
3G og 4G) virker her, men hvis du har en ældre mobil, skal du ikke forvente, at den 
virker i Japan. Undgå at bruge de dyre mobile data og benyt jer i stedet af det gratis 
wifi, man kan finde flere og flere steder.

Prisniveau

Generelt er prisniveauet som i Danmark, lidt billigere endda. Udbuddet af varer er 
væsentligt større.

Tidsforskel

Japan er 8 timer længere fremme end os.

Vejret

I april er det forår med smuk blomsterpragt i Japan. Gennemsnitstemperaturen om 
dagen ligger på ca. 18 – 19 grader og om natten på ca. 7-9 grader. Det er en let 
regnfuld sæson med 135-141 mm regn i gennemsnit i april måned.

Japansk etikette

Frygt ikke – vi har Asger Røjle Christensen med til at forklare os det hele. 



Handelsbetingelser

Vi forbeholder os ret til at ændre steder og aktiviteter i programmet, hvis det er 
nødvendigt på grund af Covid-19. Må rejsen helt aflyses på grund af Covid-19, så 
gælder reglerne for refundering af pakkerejser naturligvis.

Ved tilmelding betales et depositum på 30 % af rejsens samlede pris. Tilmeldingen til 
rejsen er bindende for såvel deltageren som Dentalinstituttet, når depositum er betalt. 
Depositum er ikke refunderbart.

Resten af rejsens pris forfalder i november 2021.

Ved afbestilling af rejsen inden november 2021 er kun det indbetalte depositum tabt. 

Herefter kan Dentalinstituttet ikke refundere noget af rejsens pris. Vi anbefaler derfor, 
at man selv tegner en afbestillingsforsikring med sit sædvanlige forsikringsselskab.

Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer 
krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed 
ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en 
betingelse, at danske myndigheder (eksempelvis Udenrigsministeriet, 
sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder) direkte fraråder rejser til
det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Spørgsmål, kommentarer eller ønsker

Ring til Sisse på +45 30 71 60 81 eller skriv til sisse@dentalinstituttet.dk
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