
 

 

 
 

 
PRISBLAD 

KRYSSNINGSRESA FRÅN DUBAI 
17 – 25 MARS 2013 

 

Priser per person i SEK  
 
Pris per person i delat dubbelrum/hytt  SEK 
Insideshytt    (hyttkat. N) 17 975 
Utsideshytt med fönster    (hyttkat. G) 18 750 
Utsideshytt med balkong  (hyttkat. E2) 19 900 

 
 

Pris per person i enkelrum/enkelhytt: SEK 
Insideshytt    (hyttkat. N) 21 750 
Utsideshytt med fönster  (hyttkat. I) 24 175 
Utsideshytt med balkong  (hyttkat. D8) 26 400 

 
Intresserad av hytt för 3 eller 4 personer? Fråga oss om pris! 
 
I priset ingår: 
• Flygresa i ekonomiklass från Stockholm till Dubai tur/retur med Norwegian  
• Samtliga per idag kända flygskatter  
• Transfers med egen buss och lokal engelsktalande guide flygplatsen-hotellet i Dubai 
• Inkvartering i delat dubbelrum en natt på 4-stjärnigt hotell i Dubai  
• Frukost och informationsmöte på hotellet i Dubai 18/3 
• Halvdags stadsrundtur i Dubai med egen buss och lokal engelsktalande guide samt transfer till fartyget 18/3 
• Kryssning med plats i vald hyttkategori ombord på Serenade of the Seas 
• Helpension ombord (exkl. dryck) 
• De flesta aktiviteterna ombord inkl underhållning och shower på kvällarna 
• Dricks, skatter och hamnavgifter under kryssningen 
• Buss och lokal engelsktalande guide 14.00-24.00 för stadsrundtur, shopping och middag i Dubai 24 mars 
• Middag i Dubai 24 mars, exkl drycker. 
• Svensktalande färdledare medföljer från Stockholm  
 
I priset ingår ej: 
• Drycker 
• Ev. ytterligare utflykter 
• Ev. avbeställningsskydd eller reseförsäkring 
• Övriga måltider eller arrangemang ej nämnda ovan 
 
RESERVATION 
Tariffer och priser är beräknade per den 30 maj 2012. I priset ingår flygskatter enligt ovan samt dagens kurs på US-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 december 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. Stryk under tilltalsnamnet. OBS att namnen måste stavas exakt som i passet och skrivas i samma 
ordning 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 3 000:- per person. Anmälningsavgiften dras av vid slutbetalning. 
Slutbeloppet faktureras från Ask Mr. Nilsson i början av januari 2013. Betalningsvillkor 10 dagar 
 
AVBESTÄLLNINGSVILLKOR   
Avbokning efter anmälan t o m 15 dec 2012 – 3 000:- per person  
Avbokning 15 dec – 20 jan – 50 % av resans pris 
Avbokning efter 20 jan 2013 – 100 % av resans totalpris  
 
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 
2012-05-30 
 
 


