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VI GØR OS UMAGE 
HVER GANG

REJSER MED INDHOLD

Unitas Travel er et rejsebureau udover det sædvanlige. Vi 
værdsætter tæt kontakt med vores kunder og er eksperter 
i at opfylde jeres ønsker og behov. Rejsen bliver unik hver 

gang – fordi vi gør os umage hver gang.

Hos os er mennesker i centrum, både når vi planlægger skolerejser, 
kulturrejser og sognerejser, når vi hjælper med at få nødhjælpsarbej-
dere ud til verdens brændpunkter, og når I ringer til os. Vi har fokus 
på klima og bæredygtighed og arbejder ud fra, at alle mennesker be-
handles med respekt og ansvarlighed.

Vi har siden 1948 levet af at give rejsende i alle aldre enestående 
oplevelser i både nære og fjerne kroge af verden. Alt sammen med 
fokus på tryghed og sikkerhed.

Vi er 100% ejet af KFUM og KFUK i Danmark. Det betyder, at vores 
overskud går til arbejdet med børn og unge.

Vi er tæt på. Verden rundt.



REJSER I FÆLLESSKAB

STORE OPLEVELSER  
I TRYGGE RAMMER

GRUPPEREJSER

GRUPPEREJSER

Hvert år glæder vi os over at kunne sende efterskole- og høj-
skoleelever og deres lærere afsted på fantastiske fælles op-
levelser i Danmark og resten af verden. Uanset om I er til 

storby, ski, kultur eller action, er vi klar med input, erfaring og skæve 
ideer, så vi sammen kan finde de løsninger, der passer bedst til jer. 

Vi ved, hvad det kræver at rejse som skole. Vi ved, at ansvarlighed og 
tryghed er vigtigt. Vi lytter til jeres behov, og vi bringer vores viden 
i spil. I har samme kontaktperson i hele forløbet, så vi sammen kan 
skabe de bedst mulige rammer for jeres fælles oplevelser.

Vi bruger også vores viden og erfaring med grupperejser til at hjælpe 
med sognerejser, firmarejser, sportsrejser etc.

Lad os klare detaljerne og rejs trygt ud i verden.

Det er et stort ansvar at rejse med en gruppe, både menneske-
ligt og økonomisk. Derfor prioriterer vi tryghed og sikkerhed 
højt – hele vejen. Det betyder bl.a. dækning ved pakkerejser 

og høj faglig ekspertise både i planlægningen, og hvis uheldet er ude. Og 
så kan I få fat på os 24 timer i døgnet, hvis der opstår problemer. Vi har 
langvarige samarbejder med leverandører og kunder. Når vores kunder 
vender tilbage med nye grupper, der skal ud at opleve verden sammen, 
er det med deres egne ord på Trustpilot bl.a. fordi:
 
"Man er i trygge hænder….De lytter til ens behov og sørger for, at 
rammerne for rejsen er på plads…Bedste service….Stor fleksibilitet, 
imødekommenhed og forståelse for kundens perspektiv - både i plan-
lægningsfasen, og når det uventede sker…Pålidelig og professionel."



VI HJÆLPER DEM,  
DER HJÆLPER VERDEN

UNITAS HUMANITARIAN

Det er ikke altid nemt at komme frem til de steder, hvor der 
er brug for hjælp. Vi er specialister i at finde de bedste og 
billigste rejser for kirkelige og humanitære organisationer 

og har mere end 130 af dem blandt vores kunder.

Vi har opbygget en unik ekspertise i at hjælpe med at komme til alle 
dele af verden, hvor der er brug for hjælp. Vi ved, at rejseplaner er 
komplicerede og kan blive ændret med kort varsel. At sikkerhed er 
afgørende. At fleksibilitet og hurtig levering er en nødvendighed. Og 
at prisen betyder noget. Derfor har vi en afdeling, der er eksperter i at 
rådgive om komplicerede rejser og finde kreative løsningsforslag, og 
vi prioriterer tætte relationer til vores kunder, så vi kan yde en endnu 
bedre service.

Vi skaber value for money og kan tilbyde unikke priser bl.a. på grund 
af vores størrelse på området, mange års erfaring og specialaftaler 
med ca. 30 flyselskaber. Duty of care og CO2-kompensation er en 
selvfølge hos os. 

Vores mange års erfaring inden for nichen har gjort os førende på 
området. Det er vi stolte af, for det giver mening for os at hjælpe jer, 
der hjælper andre.



”LIGEGYLDIGT HVEM VI 
RINGER TIL AF  

UNITAS TRAVELS  
MEDARBEJDERE, MØDER 

VI ET PROFESSIONELT 
TEAM, SOM ER KLAR TIL 

AT HJÆLPE I ENHVER  
SITUATION. VI HAR 
IKKE EN FINGER AT 

SÆTTE PÅ UNITAS  
TRAVELS SERVICE.”

Hanne Lyngsø-Dahl,  
HR support hos Røde Kors i Danmark

DER ER EN VERDEN TIL 
FORSKEL PÅ AT GØRE DET, 
MAN SKAL, OG GØRE DET, 

DER SKAL TIL. UNITAS  
TRAVELS MEDARBEJDERE 
GØR ALTID DET SIDSTE.”

Nicolaj Helgestad,
leder på Vejle Ungdomsskole

Telefon: +45 8682 5611 www.unitas.travel


