Regular:

SPØRGSMÅL: MIN SØN/DATTER ER ENDNU IKKE FYLDT 18 ÅR OG SKAL MED PÅ
REJSEN MED SINE VENNER. KAN HAN/HUN VÆRE SIKKER PÅ, AT KOMME IND PÅ
EVENTSTEDERNE SELVOM HAN/HUN IKKE ER FYLDT 18 ÅR?
SVAR: Vi har et tæt samarbejde med en række eventsteder, restauranter og barer i
Prag, hvilket betyder, at alle som rejser med os til Prag, er sikre på at komme ind på
disse steder. Alle vores rejsende, uanset om de er myndige eller ej, skal kunne få lov til
at tage del i fællesskabet og den palet af kulturelle tilbud som vi tilbyder vores gæster.

Regular:

Vi håber meget, at denne skrivelse har givet Jer svar på nogle af de spørgsmål, som I
måtte have.
Derudover betyder det utroligt meget for os, at både I og Jeres børn er bekendt med
alle de tiltag og prioriteringer vi har lanceret, således at alle vores gæster kommer
hjem fra deres næste ferie i Prag med en fantastisk oplevelse i bagagen.
FOR UDDYBENDE SPØRGSMÅL UNDER OPHOLDET I PRAG ER I MEGET VELKOMNE,
AT KONTAKTE OS PÅ FØLGENDE TELEFONNUMMER:

+420 775 179 666
Venlige hilsener,

PRAGUE WEEK

Kære forældre

Regular:

Kære forældre

Regular:

SPØRGSMÅL: MIN SØN/DATTER HAR KØBT TUREN. MEN JEG FØLER MIG LIDT
USIKKER, DA DET ER FØRSTE GANG, AT HAN/HUN SKAL REJSE TIL UDLANDET
UDEN SINE FORÆLDRE.

For os på Prague Week er det vores allerhøjeste prioritet, at I som forældre føler Jer trygge
og sikre ved, at sende Jeres børn afsted til Prag i vinterferien.
Vi vil i følgende skrivelse belyse, hvilke sikkerhedstiltag og -procedurer vi har, så sikkerheden
er i top i de to uger, hvor vores gæster befinder sig i Prag.

SVAR: Vi forstår udmærket godt, at man som forældre føler sig usikker, og vi vil derfor
meget gerne bidrage til, at den uro I end måtte have i maven forsvinder.

Dette gør vi ved at besvare de hyppigst stillede spørgsmål, som vi oplever på baggrund af
vores daglige dialog med forældre og studerende.

Vi er som rejsearrangør meget bevidste omkring vores ansvar og vi prioriterer derfor
vores gæsters velbefindende og sikkerhed over alt andet.

Føler I selv et behov for at få uddybet nogle spørgsmål omkring Jeres barns ophold i Prag,
om det måtte vedrøre selve rejsen, sikkerheden i Prag, de aktiviteter vi arrangerer, eller
noget helt fjerde, er I altid meget velkomne til at kontakte os på følgende nummer:
+420 775 179 666

Vi har derfor effektueret en lang række tiltag og foranstaltninger, så I som forældre,
kan være trygge ved, at sende jeres børn af sted på en fantastisk ferie til Prag i vinterferien:

Nedenfor følger en opsummering af de oftest stillede spørgsmål:
SPØRGSMÅL: HVAD ER DET FOR EN SLAGS REJSE I ARRANGERER?
SVAR: Prague Weeks ambition er ikke, at arrangere en partyferie. Vores klare målsætning er, at arrangere en social rejse, som alle studerende i Danmark kan deltage i.
I mange år har det kun været forældre med mange penge, der har haft råd til, at sende
Deres børn af sted på de notorisk dyre skiferier, der også finder sted i vinterferien.
Vi mener, at når de studerende ude på gymnasierne kun har haft skiferien som eneste
reelle mulighed, har det betydet, at mange studerende har følt sig ekskluderede for
fællesskabet ude på de respektive skoler.
Vi er derfor stolte af, at kunne tilbyde en fantastisk rejse i vinterferien, til studerende
fra hele Danmark, til en tredjedel af skiferiernes priser, der samtidig er mere sikker end
de omtalte skirejser.
Prague Week tilbyder endvidere en lang række aktiviteter for de studerende, alle dage
af ferien. Herunder både kulturelle, sociale og oplevelsesrige arrangementer.

Danske guider
App og SMS service, så de studerende hele tiden:
- Er opdaterede med information vedrørende ud og hjemtransport
- Kan finde rundt i byen og få information omkring al den hjælp de nu engang
måtte have brug for
- Er opdaterede med alle vores arrangementer
Skandinaviske buschauffører
Politiet i Prag vil være informerede omkring vores aktiviteter, rundt omkring i
byen, så de kan bidrage til den gode stemning, samt være med til, at sikkerheden
for vores gæster hele tiden har den højeste prioritet
Guider på hotellerne, der sørger for at alt er som det skal være
Danske guider, som er med til alle vores events og aktiviteter
Etablering af servicekontor i Prag, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Alle initiativer er beskrevet i kampagnen: www.paspåhinanden.dk og ydermere kan I downloade vores APP (Prague Week) fra Appstore/Google Play, hvor I kan se ugeprogram mm.
dagen inden afrejse.

