
Allmänna resevillkor  

enligt Konsumentnämnden och Svenska Rese- och Turistindustrins 

Samarbetsorganisation, och ReseSkaparnas event & resors 

särskilda resevillkor 

Sök på ”allmänna resevillkor” för att hitta de fullständiga allmänna resevillkoren hos 

Konsumentnämnden. För att hitta ReseSkaparnas särskilda villkor, sök på 

”ReseSkaparna resevillkor”. 

Villkoren vid avbeställning av resa sammanfattas nedan. 

Viktigt! Se till att ha avbeställningsskydd, antingen genom hemförsäkring eller 

speciell avbeställningsförsäkring. 

Avbeställning av resa, allmänna resevillkor 

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala 

anmälningsavgiften som avbokningskostnad. 

Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären 

erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 

Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären 

erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 

Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans 

pris.  

Avbokning av resa, ReseSkaparnas särskilda resevillkor 

Dagsresor 

Vid avbokning tidigare än 14 dagar före avresa återbetalas inbetalat belopp med 

undantag för anmälningsavgiften. Avbokning 14 dagar eller senare debiteras med full 

avgift. 

Flerdagarsresor Sverige 

Vid avbokning tidigare än 35 dagar före avresa återbetalas inbetalat belopp med 

undantag för anmälningsavgiften. Avbokning 35 - 15 dagar innan debiteras med 50% 

av resans pris. Avbokning 14 dagar eller senare debiteras med full avgift. 

Flerdagarsresor Europa med buss 

Vid avbokning tidigare än 45 dagar före avresa återbetalas inbetalat belopp med 

undantag för anmälningsavgiften. Avbokning 45 - 36 dagar innan debiteras med 25% 

av resans pris. Avbokning 35 - 15 dagar före debiteras med 50% av resans pris. 

Avbokning 14 dagar eller senare debiteras med full avgift. 

Flerdagarsresor med flyg och båt 

Vid avbokning tidigare än 90 dagar före avresa återbetalas inbetalat belopp med 

undantag för en expeditionsavgift på 500 kr per person. Avbokning 90 - 61 dagar 
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innan debiteras med anmälningsavgiften. Avbokning 60 - 36 dagar före debiteras 

med 50% av resans pris. Avbokning 35 dagar eller senare debiteras med full avgift. 

 

Reseprogram och anmälan 

Kontaktinformation till reseombuden: 

Birgit Wallin 070-669 49 15, 08-531 733 02 eller birgit.wallin@tele2.se 

Anita Sjöblom 076-193 60 61 eller anita.sjoblom@hotmail.com 

Faktablad för ReseSkaparnas resor ligger på bordet vid månadsmötena. Ring 

annars Birgit eller Anita. 

Anmälan till ReseSkaparnas resor görs på telefon eller e-post till Birgit eller Anita, 

eller vid månadsmöte. 

Glöm inte att ta med id-handlingar även vid resor till Åland och Danmark, pass till 

länder längre bort. 

Behöver du nå Birgit eller Anita samma dag som aktiviteten ska äga rum, ring. 

Det finns alltid en uppsjö av resor att hitta, se t ex Stockholmsdistriktets resor, 

Senioren, ReseSkaparna, eller annan arrangör. Resorna nedan är de som SPF 

Seniorerna Botkyrka medverkar i. 

 

Besök Wales- ett eget land i Storbritannien 
 
Norra Wales är en vacker, annorlunda, del av Storbritannien mellan havet och de 
mäktiga bergen i Snowdonia. Vi bor i den viktorianska kuststaden Llandudno, som 
erbjuder en lång välbesökt strandpromenad. Härliga dagar med intressanta utflykter 

väntar. Irene och Olle Sangemark tar er med till 
sina smultronställen i Wales. De har en särskild 
förkärlek för Wales sedan deras första besök dit 
på 90-talet. De har lärt känna stadens 
borgmästare och lokala teatersällskap. 
 
Vi bor bekvämt på Somerset Hotel med ett 
fantastiskt läge vid havet i Llandudno. 
 
På bilden glider Redaktören med hustru över 
Pontcycyllte-akvedukten på väg till Llangollen för 
drygt 30 år sedan. Det är långt till backen! 
 
 
 
 

Dag 1 Vi stannar i Chester för en promenad i Storbritanniens äldsta stad. 
Dag 2 Vi åker linbana upp till toppen av Greate Orme och vandrar sedan  

längs den långa livliga strandpromenaden och den vackra piren. 
Dag 3 I den lilla staden Llangollen gör vi en kanaltur på mäktiga Pontcycyllte  
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Aqueduct 45 m över marken. 
Dag 4 Vi besöker den mäktig borgen Caernarfon Castle från 1200-talet och 

även osannolika Portmeiron Village. Byn liknar inte något annat i hela 
världen och är ett måste när man besöker Wales. 

Dag 5 Vi tar tåget till Mount Snowdon (1085 m) och vattenfallet Swallow Falls. 
Dag 6 Besök i skiffergruva, gruvbyn med skifferverkstad, pub och shop.  

Eftermiddagen tillbringar vi i Bodnant Garden, en av Storbritanniens  
mest berömda trädgårdar. 

Dag 7 Beaumaris med domstol, fängelsemuseum. Llanfair PG (Orten med 
världens längsta namn), staden Conway där vi kan titta in i 
Storbritanniens minsta hus. 

Dag 8 Hemresa 
 
Datum: 21 – 29 maj 
Pris: Ca 14.950 kronor för SPF.medlem 

10 platser finns 
Researrangör: ReseSkaparna 
 
 

Endagarsresa till Göta Kanal 

 
Kanalbåt i Berg sommaren 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I priset ingår: 

• Buss till Berg 

• Guidad kryssning med M/S Wasa Lejon, Berg-Borensberg. Nio slussar och två 
akvedukter passeras. Ombord finns fullständig bar, cafeteria och restaurang. 

• Lunch under dagen bestående av fläskfilé, sås, potatis, smör, bröd, läsk eller 
lättöl samt kaffe på maten. (De som inte äter kött redovisar detta innan 
avresan och vi serverar då en annan rätt). 

• Vi gör ett besök på Cloetta choklad. 
 
Båten avgår från Berg kl 10.00 med ankomst Borensberg kl 13.30. Bussen åter 
Stockholm med ankomst ca 18.00   
 
Datum: 26 juni 
Pris: 795 kr per person 

10 platser finns 
Avresa:  Cityterminalen kl 7.00 
 Hallunda centrum kl 7.20 



Betalning:  Senast 15 maj till SPF:s plusgirokonto 619573-9 
 
Avbokningsvillkor: 15 - 30 dagar före avresa: ingen kostnad 
               8 - 14 dagar: 25 % av totalkostnad 
               1 - 7 dagar: 50% av totalkostnad 
               Samma dag: 100% av totalkostnad 

 
Dramatiska Korsika och gästvänliga Sardinien 
 
En oslagbar kombination av Korsikas pittoreska byar, storslagna, otämjda natur och 
Sardiniens fantastiska mat och gästvänlighet. Vi ser saker lite utanför turiststråken. 
 
Dag 1 Vi flyger till Bastia och äter lunch på franskt vis, musslor och pommes  

frites till lunch. Besök på Citadellet och en promenad i Korsikas huvudort.  
På väg till hotellet i kuststaden Calvi passerar vi nationalparken Cap  
Corse. 

Dag 2 Promenad i Calvis små gränder samt en lång hamnpromend. På 
eftermiddagen fri tid för att utforska Calvi eller följa med på kulinarisk  
byutfärd inkl. lunch (tillval 35 euro). 

Dag 3 Vi reser söderut till Corte, medeltida universitetstad från 1200-talet och 
till Ajacio, Napoleons födelsestad. 

Dag 4 Besök i Napoleons födelsehus. Vi fortsätter till den vackra vita staden  
Bonifacio, uppe på en klippa, där vi äter middag hos en av reseledaren 
Johans vänner. 

Dag 5 Vi tar färjan till Sardinien och Santa Teresa och fortsätter till Alghero. 
Dag 6 Alghero. Tillval: utfärd till Capo Caccia med lunch och vinprovning,40  

euro. 
Dag 7 Bosa med slott, kyrka och färgglada hus. Lunch i bergen på den gamla  

herrgården La Minerva. 
Dag 8 Smaragdkusten med besök på den eleganta vingården Surrau med 

avslutningslunch och vinprovning. Avresa till flygplatsen. 
 
Datum: 10 - 17 oktober 
Pris: Ca 14.950 kronor för SPF-medlem 

10 platser finns 
Researrangör: ReseSkaparna 
Reseledare: Johan Berg  
                 
 

MARY POPPINS på Svenska Teatern i Helsingfors 
   
En magisk föreställning med oerhört vackra dräkter, detaljrik dekor och oförglömliga 
låtar samt fantastiska dansnummer. Detta är en av de största satsningar som 
Svenska Teatern gjort. 
Till Helsingfors åker vi med Silja Lines fartyg Symphony och Serenade. Ombord äter 
vi en god a la carte middag på utresan och hem frestas vi av alla läckerheter på 
middagsbuffén. Längs med Promenaden finns tillfällen för shopping. 
En resa att förgylla höstmörkret med. 
 
Datum: 20 – 22 oktober 



Pris:  Delad insides dubbelhytt                 2195 kr per person 
           Enkel insideshytt                             2245 kr per person 
           Dubbel utsideshytt                           2445 kr per person 

Enkel utsideshytt                                     2745 kr per person 
 Dubbelhytt fönster mot promenaden       2295 kr per person 

          Enkelhytt med fönster mot promenaden 2445 kr per person 
 
I priset ingår: Vald hyttkategori, två sjöfrukostar, tvårätters a la carte middag med 
dryck, premiumplatser på teatern, middagsbuffé på hemresan.  
 
Anmälan:  senast 1 september 
Betalning: senast 4 september till plusgiro 619573-9 
 
Mötestid och plats meddelas senare.  
 
 

Vandring i Österrike 

Österrike är ett eldorado för den som tycker om att vandra i fantastiska naturlandskap 

på väl utmärkta vandringsleder. Även i år kommer vi att anordna en resa till 

Österrike, till Saalbach/Hinterglemm-dalen. Resan är en upprepning av de 

succéresor som gjordes både 2018 och 2019 till denna dal.   

Arrangör är även i år Austria Travel, www.austriatravel.se som har ställt resegaranti 

hos Kommerskollegiet.  

På länken www.austriatravel.se/spf beskrivs också resan mer i detalj.  

Resorna genomförs tillsammans med SPF Grödinge. 

Anmälan görs till Jarl Johansson, 070-755 32 55 alt. jarl@percico.com, som också 

kan lämna mer information om resan. Jarl kommer också att fungera som reseledare. 

Det finns ett stort intresse för resan så risk finns att den snabbt blir fullbokad. Anmäl 

dig därför gärna i god tid. Max ca 30 personer kan delta.  

Vi flyger med LuftHansa från Arlanda till München vid lunchtid. Här väntar en buss 

som kör oss direkt till hotellet. Bussresan tar ca 3 - 4 timmar. 

Under 6 dagar vandrar vi i olika delar av dalen. Det finns vandringsleder för alla 

smakriktningar, från enkla till mer krävande vandringar. I dalen finns 4 kabinbanor 

som är öppna. 

Vi bor under veckan i centralorten Hinterglemm. Alla vandringar utgår från hotellet. 

Hotellet har två guider som beskriver de olika vandringslederna och föreslår varje 

morgon lämpliga vandringar. Under fyra dagar följer guiderna med på vandringarna.  

I resans pris ingår Saalbach/Hinterglemm Joker Card som ger dig tillgång till 

obegränsat med fria resor i de fyra kabinbanorna och till alla dalens bussförbindelser!   

Vi bor på hotell Glemmtalerhof som är ett 4-stjärnigt Superior hotell, läs mer på 

länken www.glemmtalerhof.com. Vi har halvpension med frukostbuffé, 

eftermiddagsfika samt fyrarätters middag med salladsbuffé. Lunchpaket som du själv 

plockar ihop från frukostbuffén ingår. 
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Datum: 8 – 15 september 

Pris: 12 890 kr/person vari ingår flyg, buss, hotell med halvpension, Joker 

Pass Enkelrumstillägg 1 000 kr. Måltidsdryck vid middag tillkommer.    

 
 


