Priser og betingelser Medlemstur til Kina 18.-27. september 2019
Flyreise
Hainan Airlines, bagasje 23 kg/person

Oslo
Beijing

Beijing
Kunming

18.09.2019 kl.14.30
19.9. kl 08.05

19.9.kl 05.30
19.9. kl 11.35

Kunming
Beijing

Beijing
Oslo

26.9.kl 12.50
27.9. kl 01.30

26.9. kl 16.05
27.9. kl 05.30

Overnatting
Romtype
Dobbeltrom
Twin rom, forutsetter person du kan dele med
Enkeltrom

Pris /person
14750
14750
16250

Pris
Prisen inkluderer fly Oslo - Kunming - Oslo, inkludert flyskatter (skattene kan endre seg frem til
avreisen), overnatting, full pensjon, inngangsbilletter, lokal transport.
Prisen inkluderer ikke visum, reiseforsikring, vaksiner, tips og drikke.
Turprisen gjelder de ytelsene som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de
valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i
valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder
uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

Frister
Påmelding innen 1.juni.
Ved påmelding sendes faktura på kr 2000 med betalingsfrist 15. juni, som gjelder som bindende
påmelding. Av praktiske hensyn betales utgiftene i Kunming av hver enkelt ved ankomst. Resten av
beløpet faktureres ca 1 mnd før avreise. Ved kansellering 15.7.-25.8. betales et depositum på kr.
1000. Ved kansellering etter 25.august betales full flybillett pluss 1000 for opphold, totalt kr 9600,-

Visumprosess
Utfylling og levering av visumsøknad innen utgangen av juni. Søkere mellom 14 og 70 år må møte på
ambassaden ved levering av søknad. Vi koordinerer søknad via byrået «Visumexpert» som vil gi en
grupperabatt og avtale når man kan møte på ambassaden.

Vaksiner
Alle deltakere må selv ta ansvar for å ha relevante vaksiner innen avreise. Informasjon kan finnes her:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/vaksiner-ved-reise-til-asia/ Ved spørsmål er du
velkommen til å kontakte Areopagos.

Reise- og avbestillingsforsikring
Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som
ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen.
Avbestillingsforsikring på kr 500,- kan bestilles hos PLUSSREISER ved påmelding og betales samtidig
med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositum er innbetalt. Den
blir ikke refundert ved avmelding.
Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes
husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken).
Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

