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Handi-Travel-Info er en rejsedatabase for mennesker
med handicap. Her samles alle relevante oplysninger
om f.eks. adgangsforhold, dørbredder, toiletfaciliteter, trapper, ramper, elevatorer, sengehøjder
og -bredder, terrænforhold osv.

Foredrag
om rejseforhold
for mennesker
med handicap
– i Danmark og udlandet
Samarbejdspartnere og sponsorer
Handicaporganisationer
Sommerhusudlejning
Campingpladser
Rejsebureauer

Vandrehjem
Feriecentre
Moteller
Hoteller

Kontakt for yderligere information:
John Busk Sørensen
Engtoften 7A, 8260 Viby J.
Tlf. 7847 7389, mobil 4018 1456
Mail: jbs@handi-travel-info.dk
www.handi-travel-info.dk

HANDI-TRAVEL-INFO
Tilgængeligt rejseliv

Engtoften 7A, 8260 Viby J.
Tlf. 7847 7389, Mobil 4018 1456
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Mennesker med handicap støder ofte ind i barrierer,
når de rejser, enten fordi der ikke er tænkt på fuld
tilgængelighed, eller fordi de handicapegnede steder
ikke lever op til det, de lover.
Det vil vi gerne holde et fordrag om, så ring til os, hvis
et af vores foredrag kunne være interessante.

Handicappet og chef for Handi-Travel-Info
Jeg er selv handicappet og kender derfor til de
udfordringer man møder i hverdagen. Som chef for
Handi-Travel-Info sætter jeg en ære i at klare disse
udfordringer, som dog er til for at kunne løses.
Jeg har arbejdet på et trykkeri, men valgte så at gå
på Handelsskole. Dette måtte jeg desværre opgive på
grund af mit handicap.
Igennem en af mine venner kom jeg så til Handi-Travel
Info i 1998. Jeg kørte rundt i Danmark og målte op.
Senere er jeg så blevet chef. Dette arbejde er så stor
og positiv del af min hverdag, at jeg ikke slipper det
foreløbigt.

4 forskellige foredrag
Netop nu tilbyder vi ﬁre forskellige foredrag:
1. Handi-Travel-Info’s tur til Færøerne
2. Handicappet og chef for Handi-Travel-Info
3. Mennesker med handicap og ﬂyrejser:
Luft under hjulene
4. Rådgivning til hoteller og feriecentre

Rådgivning til hoteller og feriecentre
Mange hoteller og feriecentre ringer til os, når de
skal renovere og skabe bedre muligheder for
mennesker med handicap. Vores arbejde består i
at opmåle toiletter og indgange, og give dem nogle
løsninger, der ikke koster ekstra. Hvordan kommer
man som handicappet ud på terrassen, hvis der ikke
er en rampe?

Handi-Travel-Info’s tur til Færøerne
Med afrejse fra Hanstholm kom vi ombord på en
kæmpefærge med 8 etager. Sejlturen tog 29 timer,
men der var mange muligheder for at få tiden til at gå.
En god restaurant, en biograf og en bar var nogle af
mulighederne.
Handicap-toilet var der også. Dog havde de lavet en lille
fejl: Holderen til toiletpapir sad til venstre for wc’et, så
når armlænet blev slået ned, gik det mod rullen.
Oppe på øverste dæk var det også muligt at komme via
en rampe.

Vi kan nævne, at vi var med fra start på Feriecenter
Slettestrand.

Hvor længe varer et foredrag
I kan vælge mellem tre længder:
A. En times foredrag
B: 1 1/2 times foredrag
C: To timers foredrag.
Alle med en halv time til spørgsmål.
Kontakt John Sørensen på tlf./mail for aftale om pris.

Mennesker med handicap
og flyrejser: Luft under hjulene
Mennesker med handicap ser det som en stor
udfordring at komme ud at ﬂyve. Hvad kan man få
af hjælp i lufthavnen og på ﬂyet? Er der mulighed for
hjælp, når jeg når frem til distinationen?
Ring blot til Handi-Travel-Info, så kan vi guide dig.
Jeg kan nævne, at jeg selv har været i Thailand, der
ikke var noget problem - hverken i lufthavnen eller med
at komme ind eller ud af ﬂyet.
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