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Här finns viktig information inför din resa 

Reseprogrammet är tillgängligt för alla Alliansens föreningar i Pensionäreras Hus i Trosa. 

Resorna arrangeras i samarbete med Resekompaniet i Eskilstuna AB då har vi tillgång till hela bussen men 

också med andra bussbolag där vi har möjlighet att reservera enstaka platser. Kanalbuss, BjörksResor och 

Engstrandsbuss.  

Anmälan om deltagande i resor görs i första han i Alliansens Resepärm som finns i Pensionärernas Hus 

som är öppet måndag-fredag 11.00 -15.00 där finns också kontaktuppgifter på reseansvariga från 

respektive förening. Vissa av resorna har SPF alternativt PRO huvudansvar för. 

Vid anmälan måste följande uppgifter för samtliga deltagare lämnas: 

Namn, adress, telefon/mobilnummer (mailadress) och i förekommande fall – personnummer, vem man vill 

dela rum/hytt med samt om specialkost önskas. Vän får följa med i mån av plats. Vid utlandsresor gäller 

skärskilda bestämmelser som framgår i programbladet. 

I programmet angivna datum och tider kan ändras. Tid och plats som står i bekräftelsen gäller! 

Bekräftelse med avi för inbetalning av anmälningsavgift och slutbetalning skickas ut av respektive 

Bussbolag till alla som är inbokade på resan.  

Till Resekompaniet skickar vi in listan vid slutdatum och övriga bussbolag vartefter anmälningarna kommer 

in för att säkra plats. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Full betalning för resan skall vara respektive 

bussbolagen tillhanda på angivet datum. 

Vid avbokning: se respektive bussbolags hemsida. 

I Övrigt 

 På stigningsorter är Trosa/Vagnhärad vid färd med Resekompaniet, de övriga oftast i Vagnhärad. 

 Hänvisas till Resevillkor från respektive bussbolags hemsida 

 Reserverar vi oss för händelser utanför vår kontroll, prishöjningar, väder, artisters avhopp, 

programändringar mm. 

 Kan resor ställas in vid för få anmälningar. 

 Skall klagomål meddelas direkt på plats till chaufför eller reseledare, så att problem löses på bästa 

sätt  

 Tillämpas i demokratiskt anda fritt val av plats i buss och reservationer medges i undantags fall. 

 Den som lider av åksjuka bör konsultera sin läkare för rekommendationer. 
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