
Drømmer du om sand 

mellem tæerne? 

Vi åbner døren til en jungle af spændende 

rejsedestinationer. Kontoret hos ALOTT er lyst 

og med en hjemlig hygge. Det er en lille oase 

midt i Sønderborgs hjerte.  

De sender eventyrlystne unge afsted på deres 

drømmerejse, og hjælper i gennemsnit 500 om 

året med at realisere deres rejseønsker.  

 
Af Anja Rick, Mie Søndergaard og Nete Witte 07.03.2019 

 

Rejsen begynder 

ALOTT er grundlagt af Joan og Sten i 2001. Idéen 

kom efter opfordring fra partnere i udlandet, der 

manglede repræsentation i Danmark.  

Joan sad på daværende tidspunkt i en lignende 

stilling, og selvom hun aldrig havde haft store 

ambitioner om at være selvstændig, var det et let 

valg at tage da tilbuddet bød sig.  

ALOTT startede ud som en 

enkeltmandsvirksomhed, men blev i 2015 ændret 

til et A/S, med henblik på at firmaet kan 

videreføres. Siden starten er det gået fremad, og 

de har efterfølgende udvidet med 4 skønne 

medarbejdere. 

De startede op med Au Pair in America 

programmet og mulighed for lønnet arbejde i 

Australien. Med tiden er der kommet en bred 

vifte af spændende rejsemuligheder og 

programmer, bl.a. deres Wild Life program, hvor 

du kan arbejde med dyr på flere af deres 

eksotiske destinationer. Valget af dette blev taget 

ud fra, hvad Joan selv synes var fedt. 

 

 

Joan Lott Carlsen, indehaver af ALOTT A/S 

 

Mulighederne er mange 

ALOTT’s primære målgruppe er studerende, der 

har mod på at prøve udlandspraktik eller et 

sabbatår i udlandet, med mulighed for frivilligt 

arbejde og mange kultur oplevelser. 

En oplevelse som dette giver ikke bare hår på 

brystet, men også nye venner og bedre 

sprogkundskaber.  

ALOTT har mange lokale samarbejdspartnere på 

deres rejsedestinationer, hvilket giver tryghed og 

mulighed for at få kulturen og lokalbefolkningen 

ind under huden.  

Mulighederne er mange, men de mest populære 

rejsemål for tiden er ifølge Joan Sri Lanka og 

Japan.  

I Sri Lanka har de lavet en eksklusiv aftale med en 

lokal samarbejdspartner, der tilbyder oplevelser 

der kun kan bookes gennem ALOTT i Danmark.  

Japan er en spændende destination p.ga. det 

kommende sommer OL i 2020, hvor unge har 

mulighed for at opleve det på nærmeste hold. 

Der er mulighed for sprogundervisning, 

indlogering i student houses og senere rige 

muligheder for arbejde. Her kan bl.a. nævnes de 

populære Ski Resorts.  

 

 



Tryghed og service 

De søde piger på kontoret, møder dig med smil 

og imødekommenhed allerede ved første 

kontakt. De er nærværende og har altid tid til en 

snak, uanset om du er den rejsende eller 

forælder og har brug for tryghed. Oven i det har 

alle destinationer et 24-timers nødnummer, så 

man er aldrig alene hvis behovet for hjælp opstår.  

Joan nævner selv: ”Det vi vinder på, er tryghed og 

service.”  

Det er vigtigt for ALOTT at forberede alle de 

rejsende med både informationshæfter og møder 

samt briefing af lokale koordinatorer. Alle med 

fast destination bliver hentet i lufthavnen og 

bragt til deres indkvartering.  

De ansatte hos ALOTT har selv rejst meget, og har 

derfor forståelse for livet udenlands og de 

udfordringer du kan møde. Udover det deltager 

de på international konferencer, så de altid har 

fingeren på pulsen og ved hvad der rører sig 

indenfor ungdomsrejser.  

 

Miljø i højsædet 

ALOTT vægter både miljøbevidsthed og social 

ansvarlighed meget højt. Dette ses bl.a. ved deres 

ALOTT Greener og ALOTT Friendlier programmer, 

hvor de f.eks. tager 200kr ekstra pr. rejseprogram 

for at kompensere for Co2 aftrykket. Disse penge 

bliver brugt til at støtte projektet Envira, ved at 

genetablere Amazonas regnskoven i Brasilien. De 

rejsende er desuden involveret i aktiviteter der 

hjælper miljøet, f.eks. indsamling og sortering af 

affald på strande, samt videreformidling af viden 

til lokalbefolkningen om vigtigheden af, at passe 

på miljøet.  

 

Hjemme på kontoret i Sønderborg er de en del af 

ProjectZero og de har lavet mange miljøbevidste 

tiltag. Her kan bl.a. nævnes bæredygtige 

rengøringsmidler, udelukkende elsparepærer og 

printerpapir med Ecolabel.   

 

Joan og teamet har mange ønsker for fremtiden. 

Hun nævner bl.a. flere eksklusive 

samarbejdspartnere, så de kan tilbyde nye unikke 

programmer og eventyr, som de eneste i 

Danmark.  

 

Hoveddøren på vej ud i verdenen 

 

 

 

ALOTT A/S 

Sankt Jørgens Gade 18 

(ovenpå Sydbank) 

6400 Sønderborg 

Telefon: 74 42 11 88 

Email: info@alott.dk 

Web: www.alott.dk 


