
 

 

 
 

RESA TILL SVALBARD 
4 – 7 MAJ 2018 

 
Pris och villkor för resan 
 
Pris per person i delat dubbelrum 19 700: - 
Enkelrumstillägg 3 800: - 
Panoramatur med bandvagn * 
Snöskotertur, förare ** 
Snöskotertur, passagerare ** 

900: - 
2 400: - 
1 200: - 

 
* Varma kläder och bra vinterskor krävs för Panoramaturen. Minst 10 personer för att genomföra turen.  
 
** Snöskoterturen inkluderar transport från hotellet t/r, briefing, snöskoter, drivmedel, snöskoteroverall, snöskoterstövlar, 
handskar, hjälm, baklava/ansiktsmask, varm dricka, kex, sök- och räddningsförsäkring turledare och all nödvändig 
säkerhetsutrustning. För att köra snöskoter krävs körkort för bil eller motorcykel och körkortet måste vara med på turen. 
Körning under påverkan av alkohol tillåts inte. Du rekommenderas att klä dig i varma ullunderkläder, varm ytterbyxa och 
ylletröja under skoteroverallen. Barn under 8 år kan inte delta i turen. Minst 6 personer för att genomföra turen.  
 
Sista anmälningsdag för båda tilläggsturerna är 5 mars 2018.  
  
 
I priset ingår:  
• Flyg Stockholm-Oslo-Longyearbyen-Oslo-Stockholm i ekonomiklass med SAS 
• Boende i delat dubbelrum på Radisson Blu Polar Hotel i Longyearbyen 3 nätter 
• Frukostbuffé på hotellet varje morgon 
• Lunch på hotellet vid ankomst 4 maj 
• Sightseeingtur i Longyearbyen med lokalguide och entré till Svalbard Museum och Galleri Svalbard  
• 3-rätters middag på restaurang Nansen 4 och 6 maj, exkl dryck  
• Hundslädetur 4 timmar 
• Vildmarksafton i Camp Barentz 5 maj inkl middag och dryck 
• Utflykt med båt inkl lunch, ca 11 timmars tur.  
• Transfer mellan flygplats och hotell t/r 
• Färdledare från Ask Mr. Nilsson  
 
I grundarrangemanget ingår ej: 
• Övriga arrangemang, måltider och drycker ej nämnda ovan 
• Reseförsäkring 
• Avbeställningsskydd (5 % av resans pris) 
 
ANMÄLAN OCH BETALNINGSVILLKOR 
Anmälningstiden går ut 1 januari 2018. Vi har ett begränsat antal platser och resan kan bli fullbokad före detta datum. 
Resan kan dock inte genomföras om vi inte får tillräckligt många anmälningar.  
 
I samband med anmälan skickar vi en faktura på anmälningsavgiften 3 500: -per person. Anmälningsavgiften är inte 
återbetalningsbar vid ev avbokning.  Skulle vi ställa in resan pga för få deltagare, betalas givetvis hela 
anmälningsavgiften tillbaka. Anmälningsavgiften dras av från slutfakturan som ska vara betald senast 5 mars. 
Färdhandlingar skickas ut ca 3 veckor före avresa. Resan kan inte betalas med kreditkort. 
 
AVBESTÄLLNINGSVILLKOR OCH AVBESTÄLLNINGSSKYDD 
Inbetalade belopp återbetalas ej utom vid avbokning pga sjukdom för den som tecknat avbeställningsskydd (återbetalning 
sker via försäkringsbolaget Gouda). Avbeställningsskydd måste senast tecknas i samband med första delbetalning. 
Avbeställningsskydd gäller vid egen eller nära anhörigs akuta sjukdom eller dödsfall och läkarintyg ska uppvisas. 
 
 
 
 



 

 
 
ÖVRIGT 
Glöm inte att ta med: 
* oömma kläder (lager-på-lager-principen: fleecetröja, underställ m.m) 
* regnkläder 
* vantar/halsduk/keps/mössa 
* ryggsäck  
* rejäla skor (vandringsskor eller Gore-Tex med räfflad sula) 
* kikare, solglasögon, pass 
 
Med tanke på de speciella arktiska väderförhållanden som gäller på Svalbard, kan programmet behöva ändras och 
anpassas efter rådande väder.  
 
Flygtiderna kan fortfarande komma att ändras, så om ni ska boka anslutning till Stockholm bör ni diskutera med oss först. 
 
I övrigt hänvisas till ”SRF’s villkor för paketresor” som finns på vår hemsida eller som skickas på begäran. 
 
Ask Mr. Nilsson AB 
Carina Axelsson 
19 september 2017 

 


