
 

 

 
RESA TILL MIDNATTSSOLEN 28 JUNI – 3 JULI 2020 

 
Pris och villkor för resan 

 
Pris per person  14 900: - 
Enkelrumstillägg 2 800: - 
Avbeställningsskydd 5 % av resans pris 
Helikoptertur ca 15 minuter över Kebnekaisemassivet 
(anmälan och betalning görs på plats) 

1 000: - 

Halvdagstur till Jukkasjärvi* inklusive lunch 675:- 
 
* Under halvdagsturen 30 juni till Jukkasjärvi får vi bland annat besöka Jukkasjärvis kyrka och det nya Icehotel 365. Turen 
avslutas med lunch. Minst 10 deltagare krävs för att genomföra turen. 
 
I priset ingår:  
• Flyg Stockholm-Luleå i ekonomiklass med SAS 
• Flyg Kiruna-Stockholm i ekonomiklass med SAS 
• Plats i delat dubbelrum på hotell enligt program  
• Frukost varje morgon  
• Lunch vid Gammelstad 28 juni inkl måltidsdryck 
• Middag utomhus i Jokkmokks 28 juni inkl måltidsdryck 
• Lunch i Jokkmokk 29 juni inkl måltidsdryck 
• Kaffe och smörgås på Dundret 29 juni   
• Middag i Kiruna 30 juni exkl dryck 
• Middag i Björkliden 1 och 2 juli exkl dryck 
• Lunch i Narvik 2 juli exkl dryck 
• Lunch i Björkliden 3 juli exkl dryck 
• Samtliga i programmet omnämnda arrangemang utom de ovan nämnda valfria tilläggsaktiviteterna 
• Färdledare från Ask Mr. Nilsson  
• Lokala guider 
 
I grundarrangemanget ingår ej: 
• Övriga arrangemang, måltider och drycker ej nämnda ovan  
• Drycker till måltider annat än ovan nämnt 
• Tilläggsval (Jukkasjärvi, helikoptertur) 
• Avbeställningsskydd  
 
Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll. 
 
ANMÄLAN OCH BETALNINGSVILLKOR 
I samband med anmälan skickar vi en faktura på anmälningsavgiften 2 000: -per person. Anmälningsavgiften är inte 
återbetalningsbar vid ev avbokning. Antal resenärer i gruppen är minst 20 och max 40 personer. Skulle vi ställa in 
resan pga för få deltagare, betalas givetvis hela anmälningsavgiften tillbaka. Anmälningsavgiften dras av från 
slutfakturan som ska vara betald senast 29 maj. Färdhandlingar och slutfaktura skickas ut i början av maj. Resan kan 
inte betalas med kreditkort. 
 
AVBESTÄLLNINGSVILLKOR OCH AVBESTÄLLNINGSSKYDD 
Inbetalade belopp återbetalas ej utom vid avbokning pga sjukdom för den som tecknat avbeställningsskydd 
(återbetalning från försäkringsbolaget). Avbeställningsskydd måste senast tecknas i samband med första 
delbetalning. Avbeställningsskydd gäller vid egen eller nära anhörigs akuta sjukdom. 
 
ÖVRIGT  
Alla programpunkter genomförs oavsett väderlek (utom i de fall då en aktivitet pga säkerhetsskäl inte går att 
genomföra) så tänk på att packa kläder som passar alla typer av väder för att få ut mesta möjliga av resan.  
 
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 ändras, så om ni ska boka anslutning till Stockholm bör ni diskutera med oss först och 
dessutom ha mycket god marginal. Vi rekommenderar inte att boka anslutningsflyg samma morgon vid utresan.  
 
I övrigt hänvisas till ”SRF:s villkor för paketresor” som finns på vår hemsida www.askmrnilsson.se eller kan 
erhållas på begäran.  
 
Ask Mr. Nilsson AB 
Carina Axelsson 
11 december 2019 


