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Forord Praktiske oplysninger 
 
 
 

 
FO Ferie vil med denne brochure præsentere vores tilbud om leje af ferieboliger til vore 

medlemmer, såvel aktive som pensionerede. 

 
Vi råder over 3 dejlige feriehuse i Danmark samt ferielejligheder i Paris, Sitges og La Cala 

de Mijas. Vores 3 feriehuse i Danmark er ens i opførelse og indretning. 

 
Vi har bestræbt os på at indrette ferieboligerne så hyggelige og velfungerende som mu- 

ligt, for at medlemmerne kan få et godt ophold. 

 
FO Jernbanedrifts køb af ferieboliger er muliggjort af overskud fra TJM Forsikring, som 

langt de fleste af vore medlemmer er forsikret ved. 

 
Vi kan af gæstebøgerne læse, at vore medlemmer er meget begejstrede for ferieboli- 

gerne. Vi håber, at vi også fremover kan tilbyde disse boliger i så god en stand som de   

er i dag, derfor er det vort håb, at medlemmerne behandler boligerne som var det deres 

egne, hvad det jo også er. 

Vi vil på Fællesorganisationens vegne ønske jer god læselyst og inspiration til en god ferie. 

Med venlig hilsen 

FO Ferie 

 
 

 
Ansøgning 

 
Når du vil leje en feriebolig ved FO Ferie, 

skal du Logge på vores hjemmeside FO 

Ferieboliger og se hvad vi kan tilbyde dig 

i forbindelse med din næste ferie eller 

fridage. 

 
Du skal logge på enten via FO Jernba- 

nedrifts hjemmeside, fojernbanedrift.dk 

eller direkte via på FO Ferieboliger, foferie. 

bookhus.dk 

 
Du skal oprette dig som bruger for at kun- 

ne logge på og reservere i systemet - Klik 

på ”Opret bruger” nederst i Login-boksen 

og læs mere om hvordan du gør. 

 
Har du spørgsmål vedr. din booking, kan 

du kontakte os på tlf. 89307725, mellem 

kl. 10 og kl. 12 på hverdage. 

Du kan også rette henvendelse til: 

FO Ferie 

Dusager 16 

8200 Aarhus N 

 
Tlf. 24682232 

E-mail: gevepe@dsb.dk 

 
Det er en betingelse for leje, at du er 

medlem af FO Jernbanedrift og at du er 

forsikret hos TJM Forsikring. Dette skyldes, 

at vore ferieboliger ejes af Interessefor- 

eningen afd. 3, som drives af overskuddet 

fra TJM Forsikring. 

 
Udlejning af FO ferieboliger sker i 

sommerperioden (uge 27 til og med uge 

32) ved lodtrækning. 

 
 
 

 
Resten af året udlejes ferieboligerne efter 

”først til mølle” princippet. 

 

 
Lodtrækning til ophold i 
ugerne 27-32 

 
Det er ved lodtrækningen kun muligt at få 

tildelt 1 uge. 

 
Indtastning til lodtrækning for den kom- 

mende sommer foregår via hjemmesiden 

og skal være foretaget senest den 15. 

februar. Der kan prioriteres op til 6 forskel- 

lige ønsker. Lodtrækningen foretages i uge 

8. Vindere orienteres i samme uge og kun 

vindere får besked. 

 
Førstegangs ansøgere starter med 6 

lodder og vil blive prioriteret forud for 

ansøgere, som har lejet en feriebolig i 

lodtrækningsperioden indenfor de forud- 

gående 2 somre. 

 
Kun vindere i lodtrækningen mister deres 

lodder, og starter det efterfølgende år med 2 

lodder. Hvert år tildeles automatisk 2 lodder, 

indtil de maksimale 6 lodder er opnået igen. 

 
Alle med lodder kan deltage i lodtræk- 

ningen og princippet er enkelt – 6 lodder 

giver fem gange større chance for at blive 

udtrukket sammenlignet med et medlem, 

der kun har 1 lod. 

 
Når lodtrækningen er færdig og medde- 

lelse er sendt ud til ansøgerne, kan man 

på hjemmesiden se, hvilke lejemål der er 

ledige i lodtrækningsperioden. Disse kan 

så frit søges. 



Resten af året 

 
Reservation af feriebolig udenfor lod- 

trækningsperioden kan ske i indeværende 

samt efterfølgende kalenderår. 

 
Der er mulighed for at leje en bolig i 2 

sammenhængende uger, i vintersæsonen 

eventuelt længere. 

 
Her har det ingen betydning, hvilke leje- 

mål man tidligere har haft, og der er ingen 

begrænsning på, hvor mange uger man 

kan leje om året. 

 

 
Betaling 

 
Når FO Ferie modtager en booking af 

feriebolig, fremsendes der en skriftlig 

bekræftelse på lejemålet. 

 
1. rate betales ved reservering, der er 14 

dages fortrydelsesret. 

 
Lejen skal indbetales senest 8 uger før 

lejemålets start. Betalingsdato fremgår 

af Bookingbeviset. Er dette sket, vil man 

ca. 8 dage før lejemålets start, modtage 

nøgler til ferieboligen samt diverse infor- 

mationer. 

 
Er bookingen indgået indenfor 8 uger før 

ferieperiodens start, forfalder hele betalin- 

gen straks ved reservering. 

 
Betalingen foregår ved kreditkort, enten 

direkte i forbindelse med reservering eller 

via “Min side”. 

 
I de danske ferieboliger afregnes 

for elforbrug med kr. 

2,50 pr. kWh. 

 
Afregning fortages på “Min side”, senest 14 

dage efter ferieperiodens afslutning. Gå til 

“min side” og foretag registrering af aflæs- 

ning samt betal beløbet med kreditkort. 

 

 
Afbestilling 

 
Afbestilling skal ske skriftligt til FO Ferie på 

mail – gevepe@dsb.dk 

 

Ved afbestilling efter 14 dage betales 

expeditionsgebyr på 600 kr. 

 
Ved afbestilling mellem 8 uger og 4 uger før 

lejemålets start betales 30 % af lejebeløbet 

til dækning af administrationsgebyr. 

 
Ved afbestilling senere end 4 uger før 

lejemålets start tilbagebetales leje ikke, 

medmindre huset kan genudlejes, og da 

med et administrationsgebyr på 30 %. 

 

 
Lejebetingelser 

 
Det medlem som har lejet ferieboligen, 

skal selv være til stede. Ferieboligen må 

ikke udlejes til andre. 

 
Af denne brochure fremgår det, hvor mange 

personer ferieboligen er beregnet til. 

 
Antallet af personer er det maksimale, der 

må overnatte i ferieboligen. 

 
Det er ikke tilladt at campere/opstille 

campingvogn eller telt på feriehusets 

område. 

 
Husdyr er velkomne i sommerhusene i 

Danmark, men ikke i vore udlandslejlig- 

heder. 

 
Der er rygeforbud i alle ferieboliger. 

 
Lejeren af ferieboligen er ansvarlig for 

alt der tilhører ferieboligen, herunder 

inventar mv. 

 
Ting der ødelægges eller bortkommer, 

betales af lejeren. 

 
Lejeren er forpligtet til at aflevere ferie- 

boligen og arealet i pæn stand, og skal 

rengøre boligen grundigt før afrejse. 

 
Overtrædelse af reglerne kan medføre 

udelukkelse fra leje, af ferieboligerne. 

 
I ferieboligerne findes en mappe “Husets 

mappe”, hvori der findes praktiske 

oplysninger, som det er nødvendigt at 

kende, for at du kan få et godt ophold i 

ferieboligen. 

Ansvar 

FO Ferie er ikke ansvarlig for nedbrud i 

strømforsyning eller internetforbindelse 

eller andre ting som skyldes almindelig 

vedligeholdelse, driftsforstyrrelser, osv. 

mailto:gevepe@dsb.dk


 

 

Palmanova 
Mallorca 

 

 

 
Lejligheden på Mallorca ligger ved 

Palmanova, tæt på Magaluf, 16 km. syd 

for Palma, Mallorcas største by. 

 
Lejligheden ligger lige ud til en børne- 

venlig strand, øverst i en stille og rolig 

6-etagers bygning og har en fantastisk 

  terrasse med udsigt over strand og bjerge. 

 
Palmanova har tre fine sandstrande, 

gågader og modebutikker. Ved gågaden 

er der en livlig atmosfære med mange 

musikbarer og udeservering. Men her er 

også små hyggelige restauranter med 

havudsigt og mallorcinske specialiteter. 

Et tips er restaurant La Bodega i hjertet 

af Palma Nova, der har tagterrasse og 

serverer de meget populære fajitas. 
 

 
Adresse 

Carrer Martín Ros García 4, 6. sal., 

Torrenova 

07181, Balearerne 

Mallorca, Spanien 

Sit
S

g
panien

e
s østk

s
yst 

 
 

På Spaniens østkyst, 40 km. syd for 

Barcelona, ligger vores skønne ferie- 

lejlighed i byen Sitges. 

 
Sitges er en utrolig dejlig by, med flotte 

                 
og børnevenlige sandstrande. Der er 

hyggelige strandpromenader og et stort 

udbud af restauranter. Byen er charme- 

rende med smalle gader og mange  

spændende butikker. Lejligheden ligger 

100 meter fra stranden og lige ved byen. 

 
Til togstationen er der 10 min. gang, 

hvorfra der afgår tog til Barcelona 

centrum ca. hvert kvarter. Togturen tager 

ca. 40 min. 

 
Så der er alle muligheder for at holde 

badeferie, såvel som storbyferie. 

 
Adresse 

Carrer de l’Onze de Setembre nr. 23, 3. 

sal, 08870 Sitges, Spanien 

Mange ting gør Mallorca unik, som den 14 kilometer lange strand i Alcudia og den gamle 

sporvogn mellem Soller og havet, eller vingårdene og serpentinervejene ved Deia og 

Valldemossa. For ikke at nævne storbyen Palma, som ligger 16 km. fra lejligheden. 

Praktisk om lejligheden 

   Bolig 99 m2 + 70 m2 terrasse + stor garage 

    6 personer 

   3 soveværelser m. dobbeltsenge, 

2 badeværelser 

   1 børneweekendseng 

Høj barnestol 

    Mikroovn, opvaskemaskine, komfur, ovn, 

el-kedel, kaffemaskine, strygejern/strygebræt, 

hårtørrer, vaskemaskine og tørretumbler. 

2 elcykler og 2 almindelige cykler. 

TV/DVD/Musikanlæg/trådløst internet 

 

Praktisk om lejligheden 

   Bolig 78 m2
 

    4 personer 

   2 soveværelser med balkon og 

dobbeltsenge, køkken og 1 bad 

   1 børneweekendseng 

2 store terrasser 
   

   Aircondition 

Mikroovn, opvaskemaskine, komfur  m. 

ovn, el-kedel, kaffemaskine, vaskemaskine, 

tørretumbler, strygejern/strygebræt, hårtørrer 

    

TV/DVD/Musikanlæg/trådløst internet 

 



 

 

Paris Cala Mijas 
midt i Latinerkvarteret på Costa del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores feriebolig i Paris er en meget smuk 

og særpræget lejlighed, som ligger i et 

gammelt munkekloster midt inde i Lati- 

nerkvarteret, i en lille stille sidegade ved 

Place St. Michel. 

 

  Latinerkvarteret er et af de absolut mest 

interessante områder i Paris, og ligger 

lige i hjertet af byernes by. Der er kun 

5 min. gang til Seinen og Notre Dame 

kirken, og 2 min. gang til metrostationen 

St. Michel, hvorfra alle de storslåede 

turistattraktioner nemt nås. 

 
Lejligheden er omringet af hyggelige 

brolagte gader, med masser af små 

caféer og restauranter i alle prisklasser. 

Der er også mange forskelligartede 

butikker, såvel etniske som modebutikker. 

 
Adresse 

5 Rue Hautefeuille 

75006 Paris 

France 

Lejligheden i La Cala de Mijas ligger på 

Costa del Sol, mellem Malaga og Marbel- 

la, meget tæt på Fuengirola. 

 
Lejligheden ligger i et lille hyggeligt 

3-etagers kompleks med tropisk have og 

pool til både børn og voksne. 

 
Lige nedenfor haven er der udgang til 

den skønneste sandstrand. 

 
La Cala de Mijas er en hyggelig lille by, 

holdt i gammel spansk stil og med lavt 

byggeri. Der er små forretninger, gode 

spisesteder og indkøbsmuligheder i 

gåafstand. 

 
På Costa del Sol er der masser af ud- 

flugtsmuligheder til bl.a. byer, bjerge, 

landsbyer og strande, og bil leje er billigt. 

 
Adresse 

Cl.Butiplaya s/n, Edifico Arruzafa Playa 2, 

Block 3-1D 

Mijas Costa 

29649 La Cala de Mijas 

Malaga Spanien 

Praktisk om lejligheden 

   Bolig 70 m2
 

    6 personer 

   2 soveværelser m. dobbeltsenge, 

Hems i stue til 2 personer 

   1 børneweekendseng 

Høj barnestol 

    Mikroovn, opvaskemaskine, komfur m. ovn, 

el-kedel, kaffemaskine, strygejern/strygebræt, 

hårtørrer 

TV/DVD/Musikanlæg/trådløst internet 

 

Praktisk om lejligheden 

   Bolig 71 m2
 

    8 personer 

   2 soveværelser m. dobbeltsenge, 

Sovesofa i stue til 2 personer, 

Hjørnesofa til 2 personer 

   Høj barnestol / weekendseng 

25 m2 terrasse 

    Mikroovn, opvaskemaskine, komfur  m. 

ovn, el-kedel, kaffemaskine, vaskemaskine, 

tørretumbler, strygejern/strygebræt, hårtørrer 
   

   TV/Musikanlæg/trådløst internet 

 



 

 

Mols Lønstrup 
Børnevenligt og smukt 

 

 

 

Sommerhuset ligger i Mols Bjerge, som 

er en af Danmarks nationalparker. Et 

smukt og særpræget bakkelandskab med 

udsigt ud over havet. 

 
Hele Djursland er som skabt til cykelferie 

og vandreture, og den lange kyststræk- 

ning rundt om Djursland er perfekt til 

  lystfiskeri, ligesom den byder på mange 

eftertragtede og børnevenlige bade- 

strande. De nærmeste strande ligger 

5-10 min. gang fra sommerhuset. 

 
Der er masser af seværdigheder i områ- 

det for såvel børn som voksne, bl.a. Hel- 

genæs, Ebeltoft, Fregatten Jylland, Kalø 

Slotsruin, Djurs Sommerland, Kattegat- 

centeret, Skandinavisk Dyrepark og Ree 

Fladen Grund 

 

 

 

 

Lønstrup by er et lille hyggeligt fiskerleje, 

som har bevaret sin ægte charme og 

identitet. 

 
Byen ligger lige ud til Vesterhavet, og 

på stranden kan man endnu opleve, at 

fiskerne haler deres både op på land. 

 
Lønstrup er omgivet af en storslået 

natur, herunder de flotteste hvide sand- 

strande, og der er et utal af aktiviteter 

og seværdigheder i området. Særligt 

kan nævnes Rubjerg Knude Fyr, som er 

et unikt og smukt naturfænomen, som 

skal opleves. Lønstrup byder naturligvis 

også på mange kulturelle og kulinariske 

oplevelser. 

Øresundvej 
 

 

Praktisk om sommerhuset 

   Bolig 85 m2
 

    8 personer 

   1 soveværelse m. dobbeltseng, 2 sove- 

værelser m. 2 enkeltsenge, Hems til 2 

   Høj barnestol og weekendseng 

Gynger, sandkasse og fodboldmål 
   

   Brændeovn, Boblebad, Sauna 

    Mikroovn, opvaskemaskine, komfur  m. 

ovn, el-kedel, kaffemaskine, vaskemaskine, 

tørretumbler, strygejern/strygebræt, hårtørrer 

   TV/DVD/Musikanlæg/trådløst internet 

Park samt Århus 45 min. derfra. 

 
Adresse 

Strandgårdsvej 5 

8420 Knebel 

Adresse 

Øresundvej 4 

Lønstrup 

9800 Hjørring 

Adresse 

Fladen grund 2, 

Lønstrup 

9800 Hjørring 

Praktisk om sommerhuset 

   Bolig 85 m2
 

    8 personer 

   1 soveværelse m. dobbeltseng, 2 sove- 

værelser m. 2 enkeltsenge, Hems til 2 

   Høj barnestol og weekendseng 

Gynger, sandkasse og fodboldmål 

   Brændeovn, Boblebad, Sauna 

    Mikroovn, opvaskemaskine, komfur  m. 

ovn, el-kedel, kaffemaskine, vaskemaskine, 

tørretumbler, strygejern/strygebræt, hårtørrer 

TV/DVD/Musikanlæg/trådløst internet 

 



Brugsafgift og udlejnings 
perioder for FO ferieboliger 

 

Feriehusene i Danmark 

 
Udlejningsperioderne for feriehusene er 

delt op i 2 perioder. 

 
Periode 1 løber fra Påskelørdag til og med 

uge 42, hvor lejemålet er fra lørdag kl. 

15.00 til lørdag kl. 12.00. 

 
Periode 2 løber fra uge 43 og frem til 

Påske, hvor lejemålet er fra fredag kl. 15.00 

til fredag kl. 12.00. Ugen hvori Skær- 

torsdag falder, bliver dog forlænget til 

Påskelørdag 

 

 
Feriehusene 

 
Der findes 2 prisperioder for leje af ferie- 

husene – Lavsæson og Højsæson. 

 
Højsæson: Uge 27 til og med uge 32. 

3.900 kr./uge 

 
Lavsæson: Uge 33 til og med uge 26 

2.500 kr./uge 

 

 
Miniferie for feriehusene 

 
Miniferie - Kun muligt i lavsæsonen og ved 

mindst 2 overnatninger - Prisen er mellem 

300 kr. og 450 kr. pr. overnatning. 

 
Prisen er ekskl. el og varme 

– 2,50 kr. pr. kWh 

Ferielejligheder i udland 

 
Paris: lørdag kl. 14 til lørdag kl. 10 

Sitges: lørdag kl. 15 til lørdag kl. 11 

Palmanova: lørdag kl. 15 til lørdag kl. 11 

Cala Mijas: lørdag kl. 15 til lørdag kl. 11 

 
Der findes 2 prisperioder for leje af 

Ferielejlighederne. 

 
 

 
Højsæson: Uge 7 til og med uge 45 

 
Paris: 4.200 kr./uge 

Sitges: 4.200 kr./uge 

Palmanova: 4.200 kr./uge 

Cala Mijas:  4.200 kr./uge 

 
 

 
Lavsæson: Uge 46 til og med uge 6 

 
Paris:  2.500 kr./uge 

Sitges:  2.500 kr./uge 

Palmanova:   2.500 kr./uge 

Cala Mijas:    2.500 kr./uge 

Prisen er inkl. el og varme. 

Lejlighederne i udlandet er inkl. 

sengelinned, håndklæder og slutrengøring. 

 
Der tages forbehold for prisændringer. 

Priser kan også ses på foferie.bookhus.dk 

 
 

 

Book på foferie.bookhus.dk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt og booking 

 
FO Ferie 

Dusager 16 

8200 Aarhus N 

 
Tlf. 89 30 77 25 
gevepe@dsb.dk  

foferie.bookhus.dk 

mailto:gevepe@dsb.dk

