
 

 

 
 

 
KRYSSNINGSRESA I ASIEN 

13 - 23 FEBRUARI 2013 
SINGAPORE, KUALA LUMPUR, LANGKAWI OCH PHUKET 

 
 
 
 
PRISER OCH VILLKOR  
 
 
Pris per person i delat dubbelrum/hytt  SEK 
Insideshytt    (hyttkat. L) 23 500 
Utsideshytt med fönster    (hyttkat. I) 24 500 
Utsideshytt med balkong  (hyttkat. D3) 26 000 
Juniorsvit (hyttkat. JS) 27 500 

 
 
Pris per person i enkelrum/enkelhytt: SEK 
Insideshytt    (hyttkat. L) 28 700 
Utsideshytt med fönster  (hyttkat. I) 30 400 
Utsideshytt med balkong  (hyttkat. D3) 33 475 
Juniorsvit (hyttkat. JS) 36 500 

 
Intresserad av hytt för 3 eller 4 personer? Fråga oss om pris! 
 
I priset ingår: 
• Flygresa i ekonomiklass från Stockholm till Singapore tur/retur med Thai Airways. 
• Samtliga per idag kända flygskatter  
• Tre nätter i delat rum på förstaklasshotell i Singapore 
• Frukost varje morgon på hotellet i Singapore  
• Informationsmöte på hotellet i Singapore den 15/2 
• Busstransfers flygplats-hotell, hotell-hamnen, hamnen-flygplatsen i Singapore 
• Två halvdags sightseeingturer i Singapore med engelsktalande lokal guide 
• 5-nätters kryssning med plats i delad dubbelhytt i vald hyttkategori ombord på Legend of the Seas 
• Helpension ombord (exkl. dryck) 
• De flesta aktiviteterna ombord inkl underhållning och shower på kvällarna 
• Dricks, skatter och hamnavgifter under kryssningen 
• Svensktalande reseteknisk färdledare från Ask Mr. Nilsson AB medföljer under hela resan från Stockholm  
 
I priset ingår ej: 
• Drycker 
• Ev. övriga utflykter 
• Reseförsäkring 
• Avbeställningsskydd 
• Övriga måltider eller arrangemang ej nämnda ovan  
 
 
RESERVATION 
Tariffer och priser är beräknade per den 31 maj 2012. I priset ingår flygskatter enligt ovan samt dagens kurs på Singapore-dollar. 
Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll såsom ev. höjning av flygpris och flygskatter, valutakursförändringar, 
tidtabellsändringar, bränsletillägg, ändringar av kryssningsrutten etc. Resan kan endast genomföras om ett visst antal personer 
anmäler sig. Det finns ett begränsat antal platser, varför vi reserverar oss för slutförsäljning. 
 



 

 
 
 
ANMÄLAN 
Anmälan till resan görs till Ask Mr. Nilsson per email: info@askmrnilsson.se  eller per telefon 08-761 18 00. 
Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2012. 
 
För gravida och personer under 18 år som reser utan föräldrar eller har annat efternamn än medföljande förälder gäller speciella 
villkor, kontakta oss för mer information i förekommande fall. 
 
NAMN 
När ni anmäler namnen på dem som ska åka med på kryssningen är det viktigt att ni anmäler er med fullständigt namn enligt 
passet, dvs samtliga förnamn och samtliga efternamn. Stryk under tilltalsnamnet. OBS att namnen måste stavas exakt som i 
passet!  Detta är ett krav från rederi och flygbolag. Felaktiga uppgifter kan innebära att resenären nekas ombordstigning.  
 
BETALNINGSVILLKOR 
I samband med bokning faktureras en anmälningsavgift på 2 000:- per person. Anmälningsavgiften dras av vid slutbetalning. 
Slutbeloppet faktureras från Ask Mr. Nilsson i början av december 2012. Betalningsvillkor 10 dagar 
 
AVBESTÄLLNINGSVILLKOR   
Avbokning efter anmälan t o m 15 oktober 2012 – 1 000:- per person  
Avbokning 16 oktober - 12 november 2012 – 2 000:- per person 
Avbokning 13 november - 12 december 2012 – 50 % av resans pris 
Avbokning 13 december  2012 - 12 januari  2013 – 75 % av resans pris 
Avbokning efter 12 januari 2013 – 100 % av resans pris 
 
AVBESTÄLLNINGSSKYDD   
Avbeställningsskydd ingår ej i resans pris. I samband med anmälan till resan kan du teckna ett separat avbeställningsskydd som 
kostar 4 % av resans pris. Avbeställningsskyddet ger resenären rätt att mot en kostnad av 
250:- (+ kostnaden för avbeställningsskyddet) avboka resan i händelse av sjukdom eller olycksfall, om du 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.  
 
I övrigt gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor.  
Ask Mr. Nilsson AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegium. 
 
 
För mera information eller bokning vänligen kontakta Ask Mr. Nilsson AB: 
 
Telefon: 08-761 18 00 
Email: info@askmrnilsson.se 
 
Barbro Nilsson 
Ask Mr. Nilsson AB 
2012-05-31 


