Bokningsformulär för resa till Great Dorset Steam Fair,
England, 22–26 augusti 2018
Pris/person inkl. flyg från Stockholm SEK 11 890.
Priset avser del i dubbelrum. Enkelrumstillägg SEK 1 660.
Vi behöver minst 20 betalande resenärer för att kunna genomföra resan.
Din bokning är bekräftad när anmälningsavgiften SEK 1 500 är inbetalad på bankgiro 331-3632,
märk betalningen med ditt namn samt ”Dorset”.
Boka senast 30 april 2018.
Övriga betalningsvillkor se nedan eller på hemsidan.

Resenärens namn enligt passet:_____________________________________________
(tilltalsnamnet markerat)

Ev. företagsnamn: ______________________________________________________
Adress:_______________________________________________________________
Postadress:____________________________________________________________
E-post:_______________________________________________________________
Telefonnummer:________________________________________________________
Ev. Momsregistreringsnummer:____________________________________________
Ev. allergi eller annan information:__________________________________________
o Enkelrum
o Dubbelrum, rumskamrat: __________________________________________
o Avbeställningsförsäkring, 6% av resans belopp
o Reseförsäkring, från SEK 235
Person nummer till ev. försäkring: ____________________________________
o Jag godkänner att N&N resor samlar in och behandlar mina personuppgifter i
samband med genomförandet av denna resa.
o Jag vill gärna ha N&N resors nyhetsbrev skickat till mig (ca 4 st/år)
Bokningen skickas till info@nnresor.se eller fax 0511-551 58.
Begär fullständigt program från N&N resor eller hämta på
www.nnresor.se/traktorpower
Ring gärna om du har frågor. Tack för din bokning!
N&N resor Agritours Sweden
Malma Gård, S - 533 96 Götene,
Tel: +46-511-502 46, Fax: +-46-511-551 58
e-mail: info@nnresor.se, www.nnresor.se

Programmet
Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet till liknande innehåll och ansvarar
inte för oförutsedda händelser som inte kunnat påverkas av oss.
Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med avresedagen.
Betalning
Din bokning är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften på SEK 1 500 per
person är inbetalad på bankgiro 331-3632. Märk betalningen med ditt namn samt
”Dorset”.
Avbokning av bekräftad resa kan göras utan annan kostnad än expeditionsavgift
SEK 1 500 per person fram till den 30 april.
1 maj – 15 juli är avbokningsavgiften SEK 5 000 per person.
Därefter debiteras hela resans pris.
Boka avbeställningsförsäkring och reseförsäkring
Det är viktigt att avbeställningsförsäkring meddelas vid bokning och betalas i
samband med anmälningsavgiften. Vi har samarbetsavtal med ERV som är
branschledande på reseförsäkringar. Passande försäkring beställs enkelt genom vår
hemsida www.nnresor.se, bra att veta. Såväl försäkring för privatresa som affärsresa
kan tecknas genom N&N resor.
Resegarantier
N&N resor Agritours Sweden har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen
genom vårt bolagsnamn Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti
endast gäller för de tjänster som är bokade genom oss.
Resevillkor
N&N resor är medlem i Sveriges Resebyråförening i bolagsnamnet Discover
Sweden Tours. Utöver de resevillkor som anges i denna anmälan tillämpas SRFs
villkor för paketresor.
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