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Tjekliste ved udvikling af pakker 
 

Ved udviklingen af pakken 
 

1. Hvad skal outdoor pakken indeholde?   

a. Overnatning 

b. Forplejning 

c. Transport 

d. Outdoor aktiviteter (flere eller en enkelt?) 

2. Hvilke målgrupper er pakken målrettet?  

a. Hvilke forventninger har målgruppen 

b. Hvilke forudsætninger har de 

3. Hvilke dele er vigtige for at gøre det nemt og attraktivt for turisten, fx 

forplejning (picnic kurv) eller transport af bagagen? 

4. Hvornår afvikles pakken?   

a. Fra påske til efterår, hele året, kun i sommerferien? 

b. Afvikles pakken få gange eller regelmæssigt over en periode (fx hver 

uge eller en fast dag i sommerferie gerne)? 

5. Drejer det sig om en dagspakke, en weekend, en miniferie eller en-flere 

uger? 

6. Kræves der tilladelse til at afvikle aktiviteten? 

7. Er der miljø- eller naturmæssige hensyn, der skal indtænkes for ikke at 

gøre skade på naturen? 

a. Fx fuglenes yngletid 

b. Hvordan kommer turisten af med deres affald? 

8. Hvordan fordeler I omkostningerne?  Er alle sikret en del af overskuddet 

eller er på anden vis tilgodeset? 

9. Hører pakken under Rejsegarantifonden? 

a. Hvilken en af jer (samarbejdspartnerne) er medlemme af 

Rejsegarantifonden? 

b. Er der en teknisk arrangør, fx ved salg af pakken gennem 

Oplevdanmark.dk eller en af de andre oplevelsesbooking portaler, 

som er medlem af Rejsegarantifonden (og I derfor ikke behøver 

være medlem)? 

10.Hvordan kan turisten tilmelde sig aktiviteten eller booke pakken? 

11.Hvilken Plan B kan I tilbyde, hvis I bliver nød til at aflyse pga vejret, 

sygdom, mm? 
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Om selve pakken 
 

1. Hvilke informationer er vigtige at give videre til turisten: 

a. Kort beskrivelse af pakken 

b. Hvordan kommer turisten dertil? 

c. Hvor lang tid skal turisten afsætte (især vigtigt, hvis det er en 

dagspakke)? 

d. Mødested 

e. Påklædning 

f. Forudsætninger (kræves det fx at man kan svømme eller andre 

kompetencer for at tage del i aktiviteten)? 

g. Aldersgrænse 

h. Pris 

i. Afbestillingsbetingelser 

 

2. Hvilke udstyr kræves der for at afvikle aktiviteten?  Fx fiskestang og vaders 

til lystfiskere. 

a. Skal turisten selv have udstyr med eller kan de leje?  Hvor meget 

koster det at leje?  Er der mulighed for at købe udstyret 

efterfølgende? 

b. Hvis turisterne selv har udstyret med, er der et sted til opbevaring 

og reparation af udstyret, tørrefaciliteter, adgang til vand, mm? 

 

3. Er der brug for en instruktør eller en guide?  Kan det være en tillægsydelse 

(mulighed for mersalg)? 

 

4. Hvilke fortællinger kan kobles til pakken/aktiviteten? 

 

 

 


