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HANDI-TRAVEL-INFO
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.

Database

Rejsedatabase for mennesker med handicap
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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.”

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. Informationerne kan tilgås gratis på
vores hjemmeside.

Vi tager også ud og holder foredrag
En af de måder, hvorpå Handi-Travel-Info skaber
større viden om fysisk funktionsnedsættelse, er ved
at vi tager ud og holder foredrag om de forskellige
temaer og udfordringer, der opstår, når man rejser
med handicap.

4 forskellige foredrag

Rådgivning til hoteller og feriecentre

Internettet
Internettet er en nem kommunikationsform for
mennesker med handicap – også hvis man ikke har
verbalt sprog. Vi har derfor lavet en overskuelig, men
udførlig hjemmeside. Det er også muligt at kontakte
os per telefon eller e-mail om de ønsker man har,
således at vi kan være behjælpelige med at ﬁnde
løsninger. For sådanne opgaver tager vi et mindre
gebyr.
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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 f.eks. toiletter og indgange, og give dem nogle
løsninger, der er billigere end, de tror. Hvordan kommer
man som handicappet ud på terrassen, hvis der ikke er
en rampe?

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

Vi kan nævne, at det handicapegnede og prisbelønnede Feriecenter Slettestrand har haft os med
på sidelinien, siden de påbegyndte deres ombygning.
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