
	

 
Kriterier og ansøgningsvejledning La Vida 2020 
 
Formålet med La Vida rekreationsophold 
La Vida er et 14 dages rekreationsophold i Alcúdia på Mallorca i Spanien.  
Målet med rejsen er at give familier med kræftsyge børn mulighed for at være sammen, så det syge barn 
og eventuelle søskende kan få positive oplevelser sammen med resten af familien og med de andre 
familier, der er med på La Vida. 
 
Kriterier for at komme i betragtning til et La Vida-rekreationsophold 
La Vida er forbeholdt familier, der har et kræftsygt barn, og som ikke selv ville kunne rejse på ferie fx pga. 
økonomi eller udfordringer ved at rejse med det sårbare, kræftsyge barn. 
 
For at blive taget i betragtning til at deltage i La Vida skal barnet have gennemgået et langt 
kræftbehandlingsforløb, når der ansøges. 
 
Barnet er typisk i slutfasen af sin behandling eller netop færdigbehandlet – eller også i et langvarigt, aktivt 
behandlingsforløb, hvor barnets tilstand er stabil nok, så det kan rejse. 
 
Alle deltagende fra familien skal kunne være på opholdet alle 14 dage, idet målet med rekreationsopholdet 
både er at pleje familiens ressourcer og sammenhold samt skabe relationer til andre, ligesindede familier.  
 
Rejsen kan som udgangspunkt bevilliges til det syge barn, forældre og eventuelle søskende, som ikke er 
over 17 år. Rejser du som enlig forælder, er der mulighed for, at I kan tage en anden voksen med på rejsen. 
 
Tilbagefald 
Ved tilbagefald er det muligt at ansøge om at komme med La Vida endnu engang, hvis der er plads på 
holdene. Ansøgere, der ikke tidligere har været på rekreationsophold, har dog fortrinsret. 
 
Udvælgelse 
Udvælgelse af familier sker i tæt samarbejde med landets børnekræftafdelinger. Lægerne sikrer, at barnet 
er rask nok til at komme afsted. Godkendelse fra lægelig side er en betingelse for at kunne deltage i La 
Vida. Hvis der sker væsentlige ændringer i barnets sygdomsmæssige tilstand inden afrejse, skal dette 
oplyses til Børnecancerfonden. 
 
Rejsetidspunkt 
La Vida rekreationsrejsernes afrejsedatoer og tidspunkter ligger fast i maj/juni samt august og 
september.  
Idet der er begrænset antal pladser på hvert hold, skal der gøres opmærksom på, at med familierne med 
fordel kan ønske flere afrejsedatoer og afgangsdestinationer. 
 
Flyafgange 
Der er afgang fra både Billund lufthavn og Kastrup lufthavn. Afgangsdestinationerne, afrejsedatoer og 
tidspunkter kan ikke ændres. Typisk ligger afrejsetidspunkterne tidligt om morgenen eller sent om 
aftenen. 
 



	

 
Familiernes betaling 
På La Vida rekreationsrejsen er der pålagt egenbetaling for de deltagende familier. 
Egenbetaling for familierne er 1000 kr. pr. voksen og 600 kr. pr. barn.  
 
Derudover skal familierne selv betale og sørge for mad under hele opholdet samt turistskat (særligt afgift 
for alle turister på Mallorca) på ca. 40 euro. pr. voksen (personer der er fyldt 16 år).  
 
Børnecancerfonden betaler 
Børnecancerfonden betaler for rejse og hotelophold (uden pension) samt velkomstmiddag på hotellet. 
Desuden vil der være mulighed for at deltage i planlagte udflugter på rejsen. Børnecancerfonden dækker 
de grundlæggende udgifter for disse udflugter. Tilkøb på udflugter betales af familierne. 
 
Udflugter 
La Vidas udflugter er forbeholdt La Vida familier. Det betyder, at der ikke deltager andre personer på disse 
udflugter.  
 
På udflugterne er der stilet imod, at der skal være noget for både børn og voksne, og det er en god måde at 
lære hinanden at kende – især har vi erfaring med, at børnene har stor glæde af de fælles oplevelser, og at 
det skaber det helt særlige fællesskab, som La Vida er kendt for. Det er frivilligt, om man ønsker at deltage 
i udflugter. 
 
Socialt samvær 
At deltage i La Vida kan være socialt krævende. Når vi rejser mange sammen, vil man uundgåeligt støde 
ind i de andre La Vida-gæster på hotellet, hvor der er rig mulighed for samtale og erfaringsudveksling. 
Derfor er det en god idé at overveje, inden ansøgning, om man som familie i sygdomsforløbet er parat til 
at møde andre familier, der står i en lignende situation, som en selv. 
 
Forsikring 
Tryg Forsikring har gennem Børnecancerfonden doneret en særlig rejseforsikring til alle kræftsyge børn, 
som rejser til Mallorca med La Vida. Et tilbud om at deltage i La Vida er betinget af, at Tryg forsikrings 
læger godkender barnet til afrejse. Forsikringsbetingelser og dækning får I fra Børnecancerfonden. 
Forsikringen er gratis, og I skal derfor ikke tegne rejseforsikring til jeres syge barn – men husk at oprette 
rejseforsikring til alle andre familiemedlemmer. 
 
Derudover skal I medbringe det blå EU-sygesikringskort til alle i familien, da man som første valg skal 
bruge den offentlige sygesikring på et offentligt sygehus. 
 
Beskatning 
Ydelser modtaget fra Børnecancerfonden er skattefrie op til 10.000 kr. pr. person. Der skal betales skat af 
den del, der overstiger 10.000 kr. 
Voksne, der deltager på La Vida, vil blive beskattet af ca. 2.000 kr. Hvis man udover at være med på La 
Vida benytter sig af fondens andre tilbud i løbet af et kalenderår, vil man blive beskattet af disse beløb.  
 
Værdien for børnenes rejser overstiger ikke 10.000 kr. 
 
 



	

Medarbejdere fra Børnecancerfonden 
På rejsen er der to personer med fra Børnecancerfonden – en rejseansvarlig og en frivillig – der arrangerer 
fællesmiddag og udflugter samt er til rådighed i det omfang, der opstår behov for det. 
 
Hotel Paraiso De Alcúdia 
Hotellet, La Vida opholder sig på, er et hotel, hvor der også er andre rejsende. Børnecancerfonden kan ikke 
tage ansvar for de øvrige gæsters kendskab til hygiejne. 
 
Læge under opholdet 
En spansk læge besøger hotellet hver dag fraset søndage. Familierne kan konsultere lægen efter behov. 
Opstår der behov for hospitalsindlæggelse henviser lægen til enten et offentligt sygehus eller det lokale 
privathospital. Dette sker altid i samråd med Tryg forsikring. 
 
Billeder og fotografering under opholdet 
Vær opmærksom på, at der på La Vida-rejsen vil blive taget billeder. Hvis Børnecancerfonden ønsker at 
bruge billeder fra La Vida-rejserne på fx vores hjemmeside eller Facebook, vil vi altid indhente jeres 
samtykke. 
 
Vi ved også, at mange familier fotodokumenterer deres ophold og potentielt deler billeder på fx sociale 
medier. Børnecancerfonden kan derfor ikke garantere, at I ikke bliver fotograferet, så når man deltager på 
La Vida, er det derfor under den forudsætning, at man accepterer muligheden for at blive fotograferet. 


