Nordic Training Camps särskilda resevillkor
(gäller fr.o.m 27 augusti 2012)
För punkter som ej täcks in av de Särskilda Resevillkoren gäller finländsk lagstiftning.
Vi reserverar oss för text-, pris eller fotofel och även slutförsäljning.
Vi reserverar oss mot prisförändringar som vi inte råder över t.ex. valutaförändringar, leverantörers
prishöjningar eller ändrad moms efter att köparen beställt en vara.
RESEINFORMATION
Efter att du har bokat din resa kommer du att få information om resan,
kontrollera att den stämmer.
AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Vi bokar alltid flyg och logi separat, därför kan det finnas olika avbokningspolicy beroende på
flygbolag, typ av resa och destination. Då vi erbjuder flyg är det alltid vår samarbetspartner
Kokkolan Matkatoimisto som säljer flygbiljetten. Vi meddelar om den aktuella resans
avbokningsvillkor.
SLUTBETALNING
Slutbetalningen ska vara Nordic Training Camp tillhanda senast 14 dagar före
avresa om inget annat avtalats. Vid beställning mindre än 14 dagar före avresa skall hela resans pris
betalas in vid bokningstillfället.
ÄNDRINGSAVGIFTER
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i
enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkas, dock lägst 50 euro.
RESENÄRENS NAMN
Det är ett krav att det namn som uppges vid bokningen är det namn som står i passet och att det är
korrekt stavat. De flesta flygbolag tillåter ej namnändringar eller ändring av stavning. Det är
resenärens eget ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen. Alla kostnader
för ändringar av namnuppgifter på utställda resehandlingar debiteras resenären.
BAGAGE, SKATTER OCH DRICKS.
Bagageavgifter på hotell och flygplatser kan ingå i grundpriserna. Avgifterna är dock baserade på en
resväska + en kabinväska per person. Resväskans vikt kan variera beroende på flygbolag, det
normala är dock 20 kg för resväskan och 5 kg för kabinväskan. Alla lokala hotellskatter samt alla
flygplatskatter ingår i grundpriserna. För resor inom EU utgör 2.6% av resans pris moms (gäller ej
Norge).
Dricks till busschaufförer ingår.
PRISRESERVATIONER
Vi reserverar oss för eventuella skattehöjningar och flygprishöjningar.
VACCINATION, VISUM OCH PASS.
Till resmål där det krävs visum eller speciella vaccinationer ska resenären
informeras om detta. Det är dock resenärens ansvar att själv kontakta
vaccinationscentral. Till våra resmål krävs i nuläget inga speciella vaccinationer. (se www.rokote.fi
eller www.vaccination.nu)
Det är resenärens ansvar att informera sig om vilka villkor som gäller för inresa till respektive land.
Till de flesta länder gäller numera att passet skall vara giltigt sex månader efter avresa från

respektive land.
SPECIELLA BEHOV
Personer med funktionshinder eller med särskilda behov måste framföra detta vid bokning.
FÖRSÄKRING
Ingen försäkring ingår i resan. Resenären är själv skyldig att se till att hon/han
innehar ett fullgott försäkringsskydd.
RESEARRANGÖRENS ANSVAR
Researrangören ansvarar inte för skador som har orsakats av sk. force majeure händelser såsom
strejker, naturkatastrofer, politiska konflikter eller andra motsvarande situationer och händelser.
Trevlig resa
önskar
Nordic Training Camps personal

