RESA TILL FÄRÖARNA
5 – 9 JUNI 2020
PRIS OCH VILLKOR
Pris per person
Grundarrangemang i delat dubbelrum
Enkelrumstillägg
Utflykt till Vestmanna *

18 700 :2 500 :1 150 :-

* Minst 8 personer krävs för att genomföra turen
I paketpriserna ovan ingår:
 flygresa Stockholm-Köpenhamn-Torshavn-Köpenhamn-Stockholm i ekonomiklass med SAS
 samtliga för dagen gällande flygskatter
 inkvartering på hotell Hafnia i Torshavn 5 – 9 juni i delat dubbelrum
 frukost på hotellet varje morgon
 alla i programmet nämnda transporter och entréavgifter
 lokal skandinavisktalande guide vid utflykterna
 2 luncher exkl dryck
 3 middagar exkl dryck
 Vandringstur med lokal guide
 Guidning och kaffe i Kirkjubøur
 Svensktalande färdledare under hela resan
I priserna ingår ej
 Reseförsäkring
 Avbeställningsskydd
ANMÄLAN OCH BETALNINGSVILLKOR
Resan genomförs med minst 15 och max 20 deltagare.
I samband med anmälan skickar vi en faktura på anmälningsavgiften 3 000: - per person. Anmälningsavgiften är
inte återbetalningsbar vid ev avbokning. Skulle vi ställa in resan pga för få deltagare, betalas givetvis hela
anmälningsavgiften tillbaka.
Slutbetalning ska vara oss tillhanda senast 1 april 2020. Vi skickar faktura på anmälningsavgift respektive
slutbetalning med 10 dagars betalningsvillkor. Resan kan inte betalas med kreditkort.
Inbetalade belopp återbetalas ej.
Färdhandlingar skickas ut ca 2 veckor före avresa.
FÖRSÄKRINGAR
Avbeställningsförsäkring
Avbeställningsförsäkring ingår ej i resans pris. Premien är 5 % av resans pris. Denna gäller endast vid sjukdom eller
olycksfall, om resenären eller nära anhörig (make/maka, barn, syskon, föräldrar, far- mor- och svärföräldrar,
barnbarn, svärson, svärdotter eller person som är skriven på samma adress som den försäkrade) drabbas av akut
sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Läkarintyg ska uppvisas vid utnyttjande av försäkringen. Avbeställningsskydd
måste köpas i samband med första betalning.
Reseförsäkring
Det är viktigt att se till att man har ett fullständigt försäkringsskydd under hela resan. De flesta hemförsäkringar har
reseskydd, ibland dock något begränsat. Kontrollera detta noga. Behöver du reseförsäkring eller komplement till
befintlig försäkring kan du köpa det genom oss.

RESERVATION
Tariffer och priser är beräknade per den 7 november 2019. I priset ingår de idag gällande flygskatterna. Vi
reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll såsom ev. höjning av flygpris och flygskatter,
valutakursförändringar, tidtabellsändringar etc.
ÖVRIGT
Många aktiviteter sker utomhus så bra klädsel är viktigt för att få ut så mycket som möjligt av resan. Det gäller
särskilt under vandringsturen då det även är viktigt med bekväma skor som tål väta, det kan vara blött i marken.
Har du behov av specialmat eller någon allergi som vi behöver känna till är det viktigt att du meddelar detta i
samband med anmälan. Våra måltider är ofta specialarrangerade för oss och därför är det extra viktigt att i förväg
veta vilken specialmat vi ska förbereda för. Meddela även om du har problem med rörlighet eller annat som är bra
för oss att känna till.
Flygtiderna kan fortfarande komma att ändras, så om ni ska boka anslutning till Stockholm bör ni diskutera med oss
först och dessutom ha mycket god marginal.
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
7 november 2019

