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Information och bokning
08-4503890
Escapetravel.se
info@escapetravel.seRIB EXPRESS SEA ANGLING PUFFIN EXPRESS

WHALE WATCHING
FROM REYKJAVIK

ÖVER 20 DAGLIGA 
AVGÅNGAR

Se schema på 
escapetravel.se

REYKJAVÍK         KEFLAVÍK AIRPORT

Contact information:

Tel. 08-4503890  |  info@escapetravel.se  |  escapetravel.se

Vårt mål er att ge dig 
en oförglömlig upplevelse
Våra guider är några av de bästa och mest erfarna på Island.
Utforska magiken på Island och skapa minnen tillsammans med våra lokala experter

Utflykter 
med 
guide

Golden Circle
Classic I AH12

Reykjavík City Sightseeing
I AH10

Skandinavisktalande guide Skandinavisktalande guide
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EsCaPE TraVEl
/ mer av världen

I katalogen du håller i din hand har vi samlat några resor 
som vi vill lyfta fram för 2018. 

Vår målsättning är ett ge dig minnen som etsar sig fast 
för alltid. Vi på Escape Travel delar din passion – att resa! 
När vi skapar våra resor gör vi det utifrån vår egen upp-
täckarglädje och vilja att visa vår planets allra vackraste 
platser.

Några Nyheter som vi lyfter fram
• Flodkryssning på ryska vattenvägar. Spännande område 
där vi kryssar från St. Petersburg till Moskva.

• Venedig och flodkryssning på floden PO. Venedig är 
en magiskt vacker stad och området däromkring mycket 
spännande.

• Flodkryssning genom Bayern. Vi kryssar mellan Wien 
och Frankfurt genom bl.a. underbara Passau.

• Tulpanerna i Keukenhof – Upptäck floden Rhen och 
tulpanerna i Keukenhofparken.

• Kryssning i det skotska höglandet – all inclusive på en 
unik kryssning.
 
Vi rekommenderar att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev 
som kommer ut varannan vecka med nyheter, kampanjer 
och tips.

Och kom ihåg, innehållet i denna katalog är bara en 
bråkdel av allt vi kan erbjuda. På vår hemsida finns ännu 
fler resor till spännande destinationer över hela världen. 
Dessutom kan du alltid kontakta oss för att skräddarsy 
din egen resa.
 
välkommen till escape travel!
Jon Tormodsson
VD, Escape Travel Sweden AB

esCaPe travel  |  gÖteBorg 
Norra Gubberogatan 30, 416 63 Göteborg  |  031 - 762 85 10

esCaPe travel  |  stoCKholm   
Hälsingegatan 49, våning 4, 113 31 Stockholm  |  08 - 450 38 90
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5  /  Det är vi som är Escape Travel Sverige
6 / Påskresa till Island
7 / Kristi Himmelsfärdsspecial till Island
8 / Mitt Island
9 / Sommarpaketet till Island
10 /  Runt Island med hyrbil. 11 dagar
12 / Runt Island med hyrbil. 8 dagar
13 /  Höstlov på Island
14 / Seniorresa Island
15 / Nyårsresa Island

floDKryssNiNgar
16 / Flodkryssning på Ryska vattenvägar
18 / Flodkryssning på Rhen med Keukenhof
19 / Flodkryssning på romantiska Rhen
20 / Flodkryssning på Donau med järnporten
22 /  De tre flodernas magi
23 /  Flodkryssning på Donau till tre huvudstäder
24 /  Historiska vingslag. Flodkryssning i Bayern
25 / Flodkryssning Andalusien
26 / Flodkryssning i norra Portugal med Salamanca
27 / Flodkryssning i vackra Dourodalen
28 / Flodkryssning i pittoreska Seinedalen
29 / Kultur, mat & kontraster. Flodkryssning på Rhône
30 /  Flodkryssning från Venedig på floden Po
31 /  Flodkryssning genom vindalarna i Bordeaux
32 /  Kort flodkryssning kryssning i Bordeaux
33 /  Kryssning i det skotska höglandets hjärta
34 / Flodkryssning med julmarknad på Donau

Usa
35 / Nyårsresa till New York
36/ NHL-resor till New York
38 / Kryssning i Karibien

safari i syDafriKa
40/ Sydafrika Sebatana Lodge

Övrigt
42 / Seniorresa till Kroatien
43 / Umbriens pärlor. Det genuina Italien
44/ Escape Travel resevillkor

Varför ska dU rEsa 
mEd EsCaPE TraVEl?

innEhåll
kaTalog 2018
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+ www.icelandair.se       

STOPOVER PÅ ISLAND  
UPP TILL SJU DAGAR  
Utan extrakostnad på flygbiljetten

Njut av din resa lika mycket som destinationen 
När du flyger med Icelandair till Nordamerika kan du boka en Stopover på Island upp till  
sju dagar utan extrakostnad på flygbiljetten. Njut även av alla våra fantastiska tjänster och  
bekvämligheter ombord: Personlig in-flight entertainment, gratis alkoholfria drycker och  
gate-to-gate wifi. Låt din semester börja så fort du går ombord. #MyStopover



5

dET är Vi som är 
EsCaPE TraVEl

Vi på Escape Travel delar din passion – att resa! Vi har själva varit på 
våra resmål, och tack vare vårt breda kontaktnät kan vi lova dig en 
prisvärd resa av hög kvalitet. För oss är det viktigt att du känner dig 
trygg under resan. Därför har vi ställt resegaranti och är medlem i 
Svenska Resebyråföreningen (SRF). Du får alltid personlig service 

hos oss, och vi delar gärna med oss av vår egen erfarenhet och 
kunskap till dig. Vi är flexibla, utöver resor i denna katalog samt 
på vår hemsida skräddarsyr vi din resa efter dina önskemål och din 
budget. Vi ser fram emot att få chansen att hjälpa dig att uppleva 
- mer av vÄrlDeN!

sveNsKa reseByråfÖreNiNgeN, srf
Vi är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF). Detta är en 
kvalitetsstämpel och gör att du som kund kan känna dig trygg med 
att boka dina resor hos oss.

resegaraNti hos KammarKollegiet
Vi har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet, en trygg-
het för dig som kund.

KreDitvÄrDeriNg
Escape Travel innehar kreditbetyget ”AA God Kreditvärdighet” 
enligt Soliditets kreditvärderingssystem. Denna uppgift är alltid 
aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

vilKet Är Ditt favoritresmål? vi frågaDe esCaPe travels PersoNal.

VARFÖR BESTÄLLA RESAN HOS ESCAPE TRAVEL?

ESCAPE TRAVEL - FÖR diN TRyggHET

Jon Tormodsson
USA – Florida. New England. New York. 

Kalifornien. Nästan en kontinent av 
upplevelser och möten.

Marie Gustafsson
Kryssning! Det perfekta sättet att resa 

på med barn! Verkligen ett sätt att 
koppla av, med högklassig service

Susanne Sävenholt
Allt som har med aktiviteter att göra! 

Två av favoriterna är Sydafrika och USA.

Helena Axelsson
New York – Jag älskar New York! Staden 

som har allt och aldrig sover och det 
finns alltid något nytt att upptäcka!

Eva Jonsdottir
Island såklart! Väldigt kul att få åka 

till sitt hemland att utforska det som 
besökare.

Malin Grenmarker
Flodkryssningar! Det är tryggt, familjärt 
och avkopplande. Man kommer till nya 

platser varje dag

2016
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DagsProgram
Dag 1: Ankomsttransfer och bad i den Blå
Lagunen med svensktalande guide.
Dag 2: Heldagsutflykt till Gyllene Cirkelns 
vattenfall och gejsrar med svensktalande 
guide inkl. lunch.

Island är det lilla landet långt ute i Atlanten, med 330 000 invånare och fler får än människor. 
Island är också landet med den storslagna naturen och underbara sevärdheter som Blå Lagunen, 
vattenfallet Gullfoss, Geysir med mera. Med denna påskresa till Island så besöker du dessa 
platser – och som vanligt har vi svensktalande guide på utflykterna.

Dag 3: Stadsrundtur i Reykjavik med svensk-
talande guide inkl. visning av konserthuset 
Harpa. Fri eftermiddag.
Dag 4: Ledig dag.
Dag 5: Transfer till flygplatsen för hemresa.

PåskrEsa island
/ fira Påsk På UndErbara island

Pris fr. 8 495;-
längd 5 dagar
aVrEsor 29 mars 2018
från Stockholm, Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Island t/r inkl:

• Flygskatter
• 1 incheckad väska + 1 handbagage

• Transfer till hotellet via Blå Lagunen vid 
ankomst med svensktalande guide (inkl. 
entré, handduk och en valfri dryck)

• 4 nätter i superiorrum på Centerhotel 
Plaza inkl. frukost

• 1 lunch (dag 2)
• Utflykt: Gyllene Cirkeln med 

svensktalande guide
• Utflykt: Stadsrundtur med 

svensktalande guide inkl. visning av 
konserthuset Harpa

• Transfer från hotellet till flygplatsen vid 
hemresa

• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet

Med reservation för eventuella ändringar.

    SVENSkTALANdE guidE
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DagsProgram
Dag 1: Ankomsttransfer och bad i den Blå
Lagunen med svensktalande guide.
Dag 2: Heldagsutflykt till Gyllene Cirkelns
vattenfall och gejsrar med svensktalande guide.

Besök några av Islands mest kända sevärdheter under denna weekendresa till Island över Kristi 
himmelsfärd. Här njuter ni av bad i den berömda Blå Lagunen, ett måste för varje nyfiken 
islandsresenär. Vår svensktalande guide tar er med på den klassiska turen Gyllene Cirkeln som 
inkluderar vattenfallet Gullfoss, nationalparken Thingvellir och de heta källorna i Geysirom-
rådet, med mera.

Dag 3: Ledig dag. Lägg gärna till utflykter. 
Se mer på www.escapetravel.se
Dag 4: Transfer till flygplatsen för hemresa.

krisTi himmElsfärds-
sPECial Till island
/ långWEEkEnd mEd UTflykTEr

Pris fr 8 350;-
längd 4 dagar
aVrEsor 10 maj 2018
från Stockholm, Göteborg,   
 Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Island t/r inkl:

• Flygskatter
• 1 incheckad väska + 1 handbagage

• Transfer till hotellet via Blå Lagunen vid 
ankomst med svensktalande guide (inkl. 
entré, handduk och en valfri dryck).

• 3 nätter på Fosshotel Baron inkl. 
frukost

• Utflykt: Gyllene Cirkeln med 
svensktalande guide

• Transfer från hotellet till flygplatsen vid 
hemresa

• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet

Med reservation för eventuella ändringar.

       SVENSkTALANdE guidE
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DagsProgram
Dag 1: Ankomsttransfer till ert hotell.
Dag 2: Reykjavik stadsrundtur med svenskta-
lande guide. Inkl. lunch.
Dag 3: Sydkusten. Seljalandsfoss, Skógafoss, 
svarta lavastränder och hisnande natur.
Dag 4: Ledig dag.

Upplev flera av våra mest populära utflykter på Island i sällskap med vår duktiga svensktalande 
guide på resan Mitt Island. Ett måste när du reser till Island är att bada i den härliga Blå Lagunen. 
Detta besök kombinerar vi med att även utforska de fascinerande geotermiska omgivningarna 
på Reykjaneshalvön. Vår guide tar dig även med på den klassiska utflykten Gyllene Cirkeln där 
du bland annat får se vattenfallet Gullfoss och den aktiva gejsern Strokkur i Geysirområdet.

Dag 5: Valsafari med chans att se bl a knöl-
val, späckhuggare, puckelval och den vackra 
lunnefågeln.
Dag 6: Reykjaneshalvön och Blå lagunen.
Dag 7: Den klassika utlykten Gyllene cirkeln.
Dag 7: Transfer till flygplatsen för hemresa.

miTT island 
/ Vår PoPUlärasTE rEsa Till island

Pris fr 13 995;-
längd 8 dagar
aVrEsor måndagar maj-sep 2018
från Stockholm, Göteborg,   
 Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Island t/r inkl:

• Flygskatter
• 1 incheckad väska + 1 handbagage

• Transfer från flygplats till hotell t/r
• 7 nätter på valt hotell inkl. frukost 
• Utflykt: Reykjaneshalvön och Blå 

Lagunen med svensktalande guide (inkl. 
entré, handduk och en valfri dryck)

• Utflykt: Gyllene Cirkeln, svensktalande 
guide

• Utflykt: Sydkusten, svensktalande guide
• Utflykt: Reykjavik stadsrundtur, 

svensktalande guide
• Utflykt: Valsafari, engelsktalande guide
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet

Med reservation för eventuella ändringar.

             5 uTFLykTER iNgåR
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DagsProgram
Dag 1:  Ankomsttransfer med svensktalande 
guide.
Dag 2: Valsafari med engelsktalande guide.
Dag 3: Heldagsutflykt till Reykjaneshalvön
och Blå Lagunen med svensktalande guide, 

Sommarpaketet Island med svensktalande guide är en weekend på Island med spännande 
utflykter. Du bor i Reykjavik i fyra nätter och gör tre populära utflykter till den isländska natu-
ren med duktig guide. Ta ett härligt uppfriskande dopp i den 37-gradiga Blå Lagunen, vilket 
sägs göra underverk för både kropp och själv. Vi passar även på att utforska det fascinerande 
lavalandskapet på Reykjaneshalvön och dess geotermiska naturfenomen.

inklusive bad.
Dag 4: Heldagsutflykt till Gyllene Cirkelns
vattenfall och gejsrar med svensktalande
guide.
Dag 5: Transfer till flygplatsen för hemresa.

sommarPakETET 
Till island 
/ UPPlEVElsErik långWEEkEnd

Pris fr 9 995;-
längd 5 dagar
aVrEsor Torsdagar, maj-sep 2018
från Stockholm, Göteborg,   
 Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Island t/r inkl:

• Flygskatter
• 1 incheckad väska + 1 handbagage

• Transfer från flygplats till hotell t/r
• 4 nätter på valt hotell inkl. frukost
• Utflykt: Reykjaneshalvön och Blå 

Lagunen med svensktalande guide (inkl. 
entré, handduk och en valfri dryck)

• Utflykt: Gyllene Cirkeln, svensktalande 
guide

• Utflykt: Valsafari, engelsktalande guide
• Ställd resegaranti via Kammarkollegiet

Med reservation för eventuella ändringar.

       SVENSkTALANdE guidE

                   BÄSTSÄLjARE



10

Dag 1
aNKomst till islaND
När du landat hämtar du ut hyrbilen. Kör sedan 
mot Reykjavik, stanna gärna vid den Blå Lagu-
nen på vägen. Ett dopp där sägs göra under-
verk för både kropp och själ. Fortsätt sedan till 
Reykjavik och checka in på ditt hotell.

Dag 2
hvalfJÖrÐUr & sagorNas islaND
Kör norrut till Sagornas dal, Borgarfjordur, 
som förknippas med Egill Skallagrímssons 

Detta hyrbilspaket är elva dagar, alltså en längre variant av vårt åttadagarspaket. Resan inkluderar till exempel en tur ut på den vackra Snae-
fellsnes-halvön i väst och fler upplevelser i området runt Akureyri, nordlandets huvudstad. Du reser runt ön med förbokade inkvarteringar på 
våra hotell runtom Island. Hotellen håller trestjärnig standard, du har privat badrum och frukost ingår alltid. Med på resan får du en bra kartbok 
samt tips på aktiviteter och sevärdheter som är anpassade till rutten.

saga. Utforska vattenfallen Barnafoss och 
Hraunfossar, varma källor och historiska 
platser. Besök Europas mest kraftfulla varma 
källa; Deildartunguhver. Checka sedan in på 
ett av våra hotell på västra Island, där du över- 
nattar i två nätter.

Dag3
vÄstra islaND 
sNÆfellsNes- halvÖN
Den magnifika Snæfellsnes-halvön sträcker 
sig ut i havet på västra Island. Utforska denna 

halvö med sin snötäckta vulkan, vackra kust- 
sträckor, lavafält och fågelkolonier. Besök den 
mysiga byn Stykkíshólmur varifrån du kan åka 
på båttur på fjorden Breiðafjörður.

Dag 4
sKagafJÖrÐUr – hÄstarNas Dal
Kör norrut till Skagafjördur, som även kallas 
hästarnas dal, och till gården Glaumbær med 
sina gräsprydda tak. Besök också den gamla 
vulkanen Grábrók som du kan bestiga för att 
få en fantastisk utsikt över området. Över-
natta sedan på hotell på norra Island.

Dag 5
Norra islaND. aKUreyri & mÝvatN
Besök charmiga Akureyri, nordlandets huvud- 
stad och Islands näst största stad. På som- 
maren arrangeras flera festivaler och andra 
festligheter här. Missa inte heller mäktiga 
Godafoss, gudarnas vattenfall. Passa även 
på att utforska den mystiska och vackra sjön 

rUnT island mEd hyrbil
/ 11 dagar mEd förbokadE hoTEll

     uPPLEV iSLANd På EgEN HANd
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Myvatn samt de varma källorna i Namaskard. Vi 
rekommenderar också varmt att du gör en val-
safari från Husavik (juni – augusti). Övernatt-
ning sker på ett av våra hotell på norra Island.

Dag 6
Dettifoss vatteNfall
Reser du under sommarhalvåret kan du köra 
längs havet runt Tjörnes-halvön denna dag. 
På vinterhalvåret är den vägen oframkomlig, 
då tar du i stället vägen inåt land via Myvatn.
 Målet är Europas mest kraftfulla vatten-
fall Dettifoss. 44 meter högt och 100 meter 
brett! Därifrån kör du sedan vidare österut. 
Övernattning på hotell på östra Island.

Dag 7
ÖstfJorDarNa
Kör längs de natursköna fjordarna på östra 
Island. Njut av den lilla staden Höfn och se 
dess glaciärutställning. Utforska glaciären 
Vatnajökull, med glaciärlagunen Jökulsárlón, 
och Skaftafell National Park. Övernattning på 
hotell på sydöstra Island.

Dag 8
vatteNfall oCh glaCiÄrer
Kör längs den spektakulära sydkusten med 

sina svarta lavastränder, vattenfall och glaci-
ärer. Gör ett besök till folkmuséet i Skogar och 
det närliggande och imponerande vattenfallet 
Skógafoss. Övernattning på sydvästra Island.

Dag 9
gUllfoss & geysir
Kör längs den klassiska turen ”Gyllene Cirkeln” 
och besök Gullfoss vattenfall, Geysirs heta 
källor och Thingvellir Nationalpark – listad som 
ett av UNESCO:s världskulturarv. Kör sedan till 
Reykjavik där du övernattar i 2 nätter.

Dag 10
reyKJaNeshalvÖN & reyKJaviK
Utforska mer av södra Island och Reykjanes- 
halvön. Missade du Blå Lagunen vid ankomst 
har du chans att uppleva den nu. Besöka också 
de geotermiska områdena Gunnuhver och 
Krýsuvík samt den fina sjön Kleifarvatn.

Dag 11
hemresa fråN islaND
Dags att lämna Reykjavik och köra mot flyg- 
platsen. Du lämnar hyrbilen på flygplatsen 
innan du tar flyget tillbaka till Sverige.
Denna variant av resa är totalt 2329 km i  
snitt 212 km per dag.

rUnT island mEd hyrbil
/ 11 dagar mEd förbokadE hoTEll

Pris fr 12 150;-
längd 11 dagar
aVrEsor varje dag året runt
från Stockholm, Göteborg,   
 Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Island t/r inkl:

• Flygskatter
• 1 incheckad väska + 1 handbagagee

• Hyrbil i vald klass i 10 dygn inkl:
 • Flygplatsavgift vid uthämtning av hyrbil

• Fria mil
• Super-CDW-försäkring

• Hotell i 10 nätter runt om på Island 
inkl. frukost

• Tips på sevärdheter och aktiviteter 
längs vägen

• Bilkarta från Landmaelingar Islands, 
skala 1:500000

• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet

Med reservation för eventuella ändringar.

se dagsprogrammet som inspiration. 
Du väljer sedan själv hur du kör mellan 

dina förbokade hotell.
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DagsProgram
Dag 1: Ankomst till flygplatsen, där du 
hämtar ut din hyrbil. Första natten spende-
ras i Reykjavik.
Dag 2: Denna dag kör du norrut till den magiska 
Sagornas dal. Du bor på Fosshotel Reykholt.
Dag 3: Norra Island. Utforska Islands näst 
största stad Akureyri. Du bor i Húsavik.
Dag 4: Norra Island. Ta vägen via Myvatn till 
Europas kraftfullaste vattenfall – Dettifoss.

Enkel och bekväm veckoresa med hyrbil på Island i 8 dagar. Det är ett härligt sätt att uppleva 
Islands varierade natur och vackra sevärdheter i din egen takt. Längs vägen har vi förbokad 
inkvartering på trevliga hotell runt om på Island. Med på resan får du en bra kartbok samt tips 
på aktiviteter och sevärdheter som är anpassade till rutten och den förbokade inkvarteringen. 

Dag 5: Östfjordarna. Vackra vyer, charmiga 
fiskebyar och Vattnajökull. Övernattning sker 
på Fosshotel Núpar.
Dag 6: Sydkusten. Vackra vattenfall, lavasträ-
nder och glaciärer. Du bor på Fosshotel Hekla
Dag 7: Gullfoss & Geysir. Kör den klassiska 
turen Gyllene cikeln. Boende i Reykjavik.
Dag 8: Hemresa. Du lämnar hyrbilen på 
flygplatsen.

rUnT island mEd hyrbil
/ 8 dagar mEd förbokadE hoTEll

Pris fr 9 440;-
längd 8 dagar
aVrEsor varje dag året runt
från Stockholm, Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Island t/r inkl.:

• Flygskatter
• 1 incheckad väska + 1 handbagage

• Hyrbil i vald klass i 7 dygn inkl:
• Flygplatsavgift vid uthämtning av hyrbil
• Fria mil
• Super-CDW-försäkring
• Hotell i 7 nätter runt om på Island inkl. 

frukost
• Tips på sevärdheter och aktiviteter 

längs resan
• Bilkarta från Landmaelingar Islands, 

skala 1:500000
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet

Med reservation för eventuella ändringar.

     uPPLEV iSLANd På EgEN HANd

läs mer ingående om det föreslagna 
dagsprogrammet för denna resa på 

www.escapetravel.se
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DagsProgram
Dag 1: : Ankomsttransfer med svensktalande 
guide till hotell Cabin.
Dag 2: Blå Lagunen.
Dag 3: Heldagsutflykt till Gyllene Cirkelns
vattenfall och gejsrar med svensktalande
guide. 

Island är ett utmärkt resmål för både stora och små. På vår höstlovsresa till Island njuter ni av 
bad i den berömda Blå Lagunen, ett måste för varje nyfiken islandsresenär. Vår svensktalande 
guide tar er med på den klassiska turen Gyllene Cirkeln som inkluderar vattenfallet Gullfoss, 
nationalparken Thingvellir och de heta källorna i Geysirområdet, med mera. Sist men inte minst 
ska ni också få lära känna islandshästen med en trevlig ridtur över ängar och lavafält.

Dag 4: Ledig dag. Lägg gärna till utflykter. 
Se mer på www.escapetravel.se
Dag 5: Ridtur med Islandshästar. Turen går på 
ridvägar och ängar, lämplig för hela familjen.
Dag 6: Transfer till flygplatsen för hemresa.

hösTloV På island 
/ sPännandE familjErEsa På hösTloVET

Pris fr 7 995;-
längd 6 dagar
aVrEsor 27 okt 2018
från Stockholm, Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Island t/r inkl:

• Flygskatter
• 1 incheckad väska + 1 handbagage

• Transfer från flygplats till hotell t/r
• 5 nätter på Hotel Cabin*** inkl. frukost
• Utflykt: Blå Lagunen med 

svensktalande guide (inkl. entré, 
handduk och en valfri dryck)

• Utflykt: Gyllene Cirkeln med 
svensktalande guide

• Utflykt: Ridtur med islandshäst            
(ca 1,5 h ridning)

• Ställd resegaranti via Kammarkollegiet

Med reservation för eventuella ändringar.

       3 uTFLykTER iNgåR
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DagsProgram
Dag 1: Ankomst och  transfer till Center-
hotel Arnarhvoll. Välkomstmiddag i hotellets 
restaurang Ský på översta våningen.
Dag 2: Heldagsutflykt till Reykjaneshalvön
och Blå Lagunen med svensktalande
guide inklusive bad och lunch.
Dag 3: Stadsrundtur i Reykjavik med svensk-

Upptäck landet av is och eld i höst på vår seniorresa till Island med svensktalande guide. Här 
badar vi i den varma Blå Lagunen och åker på utflykt till Gyllene Cirkelns fascinerande gejsrar 
och vattenfall. Vi upplever också en rundvisning i det fantastiska konserthuset Harpa. Vi bor 
bekvämt i fyra nätter på Centerhotel Arnarhvoll ****, beläget mitt emot konserthuset Harpa.

talande guide inkl. visning av konserthuset 
Harpa. Fri eftermiddag.
Dag 4: Heldagsutflykt till Gyllene Cirkelns 
vattenfall och gejsrar med svensktalande 
guide. Lunch och middag ingår.
Dag 5: Transfer till flygplatsen för hemresa.

sEniorrEsa
/ försTklassig maT, naTUr oCh kUlTUr

Pris fr 10 995;-
längd 5 dagar
aVrEsor 22 apr, 1 okt 2018
från Stockholm, Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Island t/r inkl:

• Flygskatter
• 1 incheckad väska + 1 handbagage

• Transfer från flygplats till hotell t/r
 med svensktalande guide
• 4 nätter på Centerhotel Arnarhvoll **** 

inkl. frukost
• 2 middagar (dag 1 och 4)
• 2 luncher (på utflykterna dag 2 och 4)
• Utflykt: Reykjaneshalvön och Blå 

Lagunen med svensktalande guide (inkl. 
entré, handduk och en valfri dryck)

• Utflykt: Reykjavik stadsrundtur med 
svensktalande guide + guidad tur på 
Harpa konserthus

• Utflykt: Gyllene Cirkeln med 
svensktalande guide

• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet

Med reservation för eventuella ändringar.

    SVENSkTALANdE guidE
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PrelimiNÄrt DagsProgram
Dag 1: Ankomsttransfer och bad i den Blå
Lagunen sedan transfer till hotellet.
Dag 2: Heldagsutflykt, Gyllene Cirkeln med 
svensktalande guide. Inkl. lunch.

Nyårsafton på Island är en spektakulär fest. Visste du att Island är ett av de länder i världen där 
man spenderar mest pengar på fyrverkerier per person? Detta innebär en fantastisk ljusshow 
utan dess like runt tolvslaget. Under din nyårsresa till Island får du dessutom besöka två av de 
mest populära platserna på Island; Blå Lagunen och nationalparken Thingvellir, med de närligg-
ande sevärdheterna Gullfoss och Geysir. På nyårsafton väntar firande på Restaurant Sky där 
njuter du av god mat och restaurangens fantastiska utsikt vid tolvslaget.

Dag 3: Stadsrundtur inklusive konserthuset 
Harpa och gemensam nyårsmiddag.
Dag 4: Ledig dag.
Dag 5: Transfer till flygplatsen för hemresa.

nyårsrEsa Till island 
/ UPPlEV En sPrakandE hElg i rEykjaVik

Pris se www.escapetravel.se
längd 5 dagar
aVrEsor se www.escapetravel.se
från Stockholm, Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Island t/r inkl:

• Flygskatter
• 1 incheckad väska + 1 handbagage

• Transfer till hotellet via Blå Lagunen 
vid ankomst (inkl. entré till badet samt 
handduk) med svensktalande guide

• 4 nätter på Hotel Klettur inkl. frukost
• Utflykt: Gyllene Cirkeln inkl. lunch med 

svensktalande guide
• Utflykt: Stadsrundtur inkl. visning i 

Harpa med svensktalande guide
• Gemensam nyårsmiddag
• Transfer från hotellet till flygplatsen vid 

hemresa
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet

Med reservation för eventuella ändringar.

       ETT NyåR du ALdRig gLÖMMER   

OBS! Vid pressläggning var inte alla detal-
jer kring denna resa kända. Besök www.
escapetravel.se för mer info om resan. 
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Dag 1
aNKomst till st. PetersBUrg
Vid ankomsten till St Petersburg väntar en buss 
som tar oss till vårt fartyg MS Nikolay Cher-
nyshevsky. Incheckning och middag ombord. 
Fartyget ligger i St. Petersburg över natten.

Dag 2
st. PetersBUrg
Vi vaknar till en spännande dag i den mag-
nifika staden St. Petersburg, som grundades 
av Peter den store år 1703. Dagens stads-
rundtur med buss ger oss många smakbi-
tar. Vi ser bland annat Isakskatedralen med 
den stora guldkupolen, Nevsky Prospekt 

Winston Churchill sa en gång: ”Sovjet är som en gåta, inlindad i ett mysterium, insvept i ett dunkel”. Seglatsen mellan metropolerna St. 
Petersburg och Moskva är en resa i tid och rum. Från miljonstäder till landsbygd och ryskt vardagsliv. Från storslagna palats och konstverk till 
unika trähus, väderkvarnar och kyrkor. Det högklassiga och nyrenoverade MS Nikolay Chernyshevsky tar oss över sjöarna Onega och Ladoga, 
genom arton slussar på de mäktiga floderna Volga, Svir och Neva. Vi besöker röda torget i Moskva som står i kontrast till de historiska städerna 
Jaroslavl och Uglich. Vi beundrar Eremitaget i storslagna St. Petersburg och träkyrkan med sina 22 kupoler på ön Kizhi.

- stadens största shoppinggata, och den vack-
ert utsmyckade Uppståndelsekyrkan. Vi låter 
oss överväldigas av vad som sägs vara ett av 
världens finaste museum, Eremitaget. Muséet 
består av hela sex magnifika byggnader, varav 
den mest kända är Vinterpalatset.

Dag 3
st. PetersBUrg
Under förmiddagen kan du följa med på en 
utflykt till Pushkin och Peterhof (mot tillägg). 
Slottet är en barockjuvel, endast fasaden är 
hela 300 m lång. Det berömda Bärnstensrum-
met är extra sevärt, glittrande av bärnsten, 
bladguld och dess många speglar. Utflykten 

inkluderar även en promenad i parken till 
Peter den stores lustslott - Peterhof. Följer 
du inte med på utflykten till Pushkin, dispo-
neras dagen på egen hand för att utforska St. 
Petersburg. 

Dag 4
maNDrogi
Efter frukost lägger fartyget till i hantverks-
byn Mandrogi - en liten by med gamla ryska 
trähus. I land bjuds vi på en traditionell shash-
lyk (grillunch) utomhus. Efter lunch kan du 
strosa runt på egen hand och låt dig frestas 
av de lokala hantverksprodukterna. Gör gärna 
ett besök i stadens lilla vodka museum (inträ-
det ingår ej). Kryssningen fortsätter mot sjön 
Onega och ön Kizhi.

Dag 5
KiZhi - KareleN
Den lilla ön Kizhi är belägen i den norra delen 
av Onega sjön. Ön är känd för sin samling av 
unika trähus, väderkvarnar och kyrkor. På vår 
tur ser vi den mest imponerande byggnaden 
- kyrkan från år 1714, som byggdes upp helt 

     SVENSk FÄRdLEdARE

      HELPENSiON

flodkryssning På ryska VaTTEnVägar
/ från sT PETErsbUrg Till moskVa
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utan spikar. Kyrkan skulle symbolisera den 
ryska visionen av det kristna paradiset.

Dag 6
goritsy
Kryssningen fortsätter på Volga-Balt kana-
len, ett system av floder, kanaler och slussar 
som gör det möjligt att segla mellan Svir och 
Volga. På morgonen lägger vi till i Goritsy. Här 
besöker vi ett av Europas största kloster, S:t 
Cyrils (Kirillo-Belozerskij-klostret), grundat av 
broder Cyril år 1397. Klostret har haft besö-
kare som bl.a. tsararen Ivan den förskräcklige.

Dag 7
Jaroslavl
Vi lägger till i den tusenåriga handelsstaden 
Jaroslavl som är en av de välkända Volgastä-
derna i den så kallade Gyllene Ringen. Under 
vår bussrundtur ser vi bland annat de världs-
arvsskyddade kvarteren och den vita Eliaskyr-
kan. Vi gör ett besök i kyrkan St Nicholas och 
stannar till på den lokala marknaden.

Dag 8
UgliCh
Uglich, en av Rysslands äldsta och vack-
raste städer, tog sin plats i historien med det 
olösta mordet på Tsarevitsj Dmitrij, Ivan den 
förskräckliges yngsta son. Dödandet var en 
förevändning för Boris Godunov övertagande 
av landet. Efter frukost gör vi en stadsvandring 

och ser den historiska stadskärnan, den vackra 
Dmitrijkyrkan och tsarernas forna Kreml 
område.

Dag 9
mosKva
Dagens panoramatur med buss inkluderar 
Röda torget med Vasilijkatedralen. Vi får även 
se universitetet, Röda torget, KGB-byggna-
den, det berömda varuhuset GUM och Kristus 
Frälsarens katedral, världens högsta ortodoxa 
katedral. Under eftermiddagen och kvällen har 
du möjlighet att följa med till Tretjakovgalleriet, 
cirkusen eller på turen Moskva by night (samt-
liga mot tillägg).

Dag 10
mosKva
Vi besöker Kreml - maktens centrum i värl-
dens största land. Ett måste för alla Moskva-
besökare. Efter turen erbjuds ett besök i 
Livrustkammaren - Tsarernas fantastiska 
skattkammare med antika vapen, fordon och 
inte minst de berömda Fabergé äggen (mot 
tillägg). Det finns även möjlighet att göra 
en rundtur i Kristus Frälsarens katedral, där 
en av höjdpunkterna är utsikten från den 40 
meter höga utsiktsplattformen (mot tillägg).

Dag 11
hemresa
Dags att lämna fartyget och åter resa hem.

Pris fr 19 990;-
längd 11 dagar
aVrEsor 2 jun, 25 aug 2018
från Stockholm, Göteborg,   
 Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till St Petersburg, hem från Moskva 

inkl flygskatter
• Flodkryssning med MS Nikolay 

Chernyshevsky ****
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen till 

frukost sista dagen
• Vatten, kaffe och te till alla måltider samt 

ett glas vin, öl eller juice till middag
• Underhållning och föredrag ombord
• Utflykter enligt dagsprogram
• En vattenflaska per person och dag
• Kaffestationer ombord på fartyget
• Kaviarprovningsevent ombord
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
· Dricks till besättningen ombord. Rek
 belopp är 50-60 euro per person
· Dricks till lokala guider och chaufförer
· Visum till Ryssland
· Tillvalsutflykter

Med reservation för eventuella ändringar.

flodkryssning På ryska VaTTEnVägar
/ från sT PETErsbUrg Till moskVa
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DagsProgram
Dag 1: AMSTERDAM. Transfer med buss ca 
1,5 timme till fartyget i Antwerpen.
Dag 2: ANTWERPEN – ROTTERDAM. 
En dag till flods.

Följ med på en flodkryssning i Belgien och Nederländerna. Slå dig till ro med en god bok på 
soldäck och njut av utsikten när vi sakta kryssar fram på floden Rhen. En av höjdpunkterna på 
denna resa är Keukenhof där vi reser i en tid då tulpanerna är som vackrast.

Dag 3: ROTTERDAM – AMSTERDAM
Dag 4: AMSTERDAM
Dag 5: AMSTERDAM. Transfer till flygplatsen 
för hemresa.

flodkryssning 
På rhEn 
/ mEd TUlPanErna i kEUkEnhof

Pris 11 590;-
längd 5 dagar
aVrEsor 7 apr 2018
från Stockholm, Göteborg, 
 Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Amsterdam t/r inkl flygskatter
• Flodkryssning med premiumfartyget MS 

Symphonie**** 
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen till 

frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
• Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag
• Dricks till lokala guider och chaufförer
• Utflyktspaketen Classic och Discovery

Med reservation för eventuella ändringar.

     SVENSk FÄRdLEdARE

tillval UtflyKtsPaKet  
Paketen består av 4 utflykter (se beskrivning på hemsidan).

Classic 1.500:-
Discovery 1.600:-

      ALL iNCLuSiVE



19

DagsProgram
Dag 1: AMSTERDAM, Transfer till fartyget.
Välkomstdrink och middag ombord.
Dag 2: AMSTERDAM 
Dag 3: AMSTERDAM - NIJMEGEN- KREFELD
Dag 4: KREFELD - KÖLN - KOENIGSWINTER.

Vår flodkryssning börjar i charmiga staden Amsterdam och tar oss längs med den romantiska  
floden Rhen till Strasbourg. Vi kryssar genom ett färgrikt och varierande sagolandskap med 
vinodlingar, medeltida städer, vackra slott och borgruiner. Välkommen ombord på en anno-
lunda och intressant resa utmed Rhens vackra dalar.

Dag 5: KOENIGSWINTER - RUDESHEIM
Dag 6: RUDESHEIM - SPEYER or MANN-
HEIM
Dag 7: STRASBOURG. Transfer till flygplat-
sen i Frankfurt för hemresa.

flodkryssning På 
romanTiska rhEn
/ från amsTErdam Till sTrasboUrg Pris fr  18 990;-

längd 7 dagar
aVrEsor 27 maj, 26 sep 2018
från Stockholm, Göteborg, 
 Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Amsterdam och hem från 

Frankfurt inkl flygskatter
• Flodkryssning med premiumfartyget  

MS Gérard Schmitter **** 
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
•  Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag
•  Dricks till lokala guider och chaufförer
•  Utflyktspaketen Classic och Discovery

Med reservation för eventuella ändringar.

         SVENSk FÄRdLEdARE

                  ALL iNCLuSiVE

tillval UtflyKtsPaKet  
Paketen består av 6 utflykter (se beskrivning på hemsidan).

Classic 2 500:-
Discovery 2 600:-
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Dag 1
aNKomst till WieN
Vid ankomsten till Wien väntar vår buss för  
transfer till fartyget. Välkomstdrink och 
middag ombord.

Dag 2
WieN
Efter frukost ger vi oss ut på en bussrundtur 
och får se flera av stadens historiska plat-
ser och attraktioner, inklusive den Spanska 
ridskolan, Hofburgslottet och Operan. Från 
Stefansdomen promenerar vi genom de  ele-
ganta shoppinggatorna. 
 Efter lunch ombord kan du utforska Wien 

Populär och upplevelserik flodkryssning på Donau med Järnporten – en smal och mycket vacker bergspassage, på gränsen mellan Bulgarien 
och Serbien. Vi kryssar från Österrike och tar oss genom Slovakien, Ungern, Kroatien, Serbien och Bulgarien till Rumänien. Längs vägen gör 
vi bland annat besök i huvudstäderna Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad och Bukarest. Vi bor på det förstklassiga fartyget MS Discovery II.

på egen hand eller följa med på en utflykt till 
det vackra Schönbrunn slottet (mot tillägg). Till 
kvällen erbjuds en klassisk konsert i land med 
musik av Mozart och Strauss (mot tillägg).

Dag 3
Bratislava
Tidigt på morgonen kommer vi till Slovakiens
huvudstad, Bratislava. Vår stadsrundtur här 
görs med ett litet turisttåg som tar oss genom 
centrum och upp till slottet. Eftermiddagen 
spenderas på egen hand. En utflykt till Ce- 
veny Kamenslottet erbjuds (mot tillägg). 
Besöket inkluderar även en vinprovning i en 
lokal vinkällare.

Dag 4
BUDaPest
Vi ankommer Budapest runt lunchtid. Ungerns 
huvudstad består av de två stadsdelarna Buda 
och Pest, som ligger på varsin sida om floden 
Donau. På eftermiddagen gör vi en stadsrund-
tur där vi bland annat ser Fiskarbastionen där 
en av höjdpunkterna är den fantastiska utsik-
ten över staden.
 På kvällen erbjuds en folkloreshow i land 
som avslutas med en busstur genom den vack-
ert upplysta staden (mot tillägg).

Dag 5
BUDaPest
Idag är hela dagen till eget förfogande. Efter 
frukost har du möjlighet att följa med till ett 
av de mest fascinerande och unika historiska 
monumenten i Ungern – grottsjukhuset (mot 
tillägg). Detta sjukhus var i bruk under andra 
världskriget, men är idag ett museum. Efter 
lunch kan de som önskar åka med på en utflykt 
till Lazar Lovas Puszta (mot tillägg). Här får du 
se en imponerande riduppvisning.

flodkryssning På donaU mEd järnPorTEn
/ sjU ländEr oCh fEm hUVUdsTädEr - från WiEn

  SVENSk FÄRdLEdARE

 dRiCkS iNgåR
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Dag 6
osiJeK
Vi gör en kortare busstur till den gamla fäst-
ningen Tvrda där vi gör en guidad promenad 
inklusive torget, vallarna längs Drava och 
Water gate. Vid Water gate bjuds det på ett 
uppträdande av lokal karaktär. Vår buss tar 
oss därefter till stadens centrum, där vi gör 
en kort promenad, inklusive katedralen i St 
Peter och Paul.

Dag 7
Novi saD
Novi Sad, är den näst största staden i Serbien. 
Det blir stadsvandring genom centrum. Efter 
lite tid på egen hand fortsätter rundturen 
med buss förbi parlamentet och universitetet 
till Petrovaradin-fästningen. 
 Efter lunch erbjuds en utflykt (mot tillägg) 
till Krushedolklostret i Fruska Gora-bergen. På 
vägen tillbaka till Novi Sad gör vi ett kort stopp 
i den lilla staden Sremski Karlovci. Här besöker 
vi en vinproducent, känt för Bermetvin, och får 
smaka på olika typer av vin. Vi får även prova 
olika sorter av deras honung. 

Dag 8
BelgraD
Efter frukost väntar en stadsrundtur där vi bl a 
ser Kalemegdan-borgen, rådhuset, prinsessan 

Ljubicas palats och St. Markus-kyrkan. Däref-
ter åker vi till den lilla byn Jarak i Vojvodina-
regionen, där vi bjuds på lunch hos en lokal 
familj.
 Till kvällen bjuds det in till serbisk afton 
ombord och vi välkomnas på traditionellt vis 
med bröd och salt.

Dag 9
JÄrNPorteN
I dag seglar vi genom Järnporten, en 100 
kilometer lång klyfta skapad av naturen, som 
räknas som ett av de mest natursköna områ-
dena längs floden Donau.

Dag 10
viDiN
Under dagens stadsrundtur i Vidin får vi bland  
annat se Baba Vidafästningen – stadens his-
toriska  landmärke. Efter turen kan de som 
önskar följa med till Belogradchikbergen (mot 
tillägg). Bergen som har framkommit genom 
naturens naturliga korrosion under 200 mil-
joner år. 
 På kvällen blir det galamiddag ombord.

Dag 11
hemresa
Dags att lämna fartyget och åter resa hem.

Pris fr 20 990;-
längd 11 dagar
aVrEsor 19 maj, 8 jun, 27 aug, 16 sep 
 och 30 sep* 2018
från Stockholm, Göteborg,   
 Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.
*Kryssningen går från Bukarest till Wien
med MS River Navigator****

i rEsan ingår
• Flyg till Wien och hem från Bukarest 

inkl flygskatter
• Flodkryssning med MS Discovery II****
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Kaffe/te ombord
• Underhållning ombord
• Utflykter enligt dagsprogram
• Dricks till besättning, guider och 

chaufförer
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
• Dryck ombord

Med reservation för eventuella ändringar.

flodkryssning På donaU mEd järnPorTEn
/ sjU ländEr oCh fEm hUVUdsTädEr - från WiEn
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DagsProgram
Dag 1: STRASBOURG. Transfer från Frank-
furt till fartyget 
Dag 2: MAINZ - FRANKFURT
Dag 3: MILTENBERG - WERTHEIM
Dag 4: WERTHEIM – WURTZBURG
Dag 5: SCHWEINFURT - ROTHENBURG
- BAMBERG

Följ med på en magisk kryssning längs floderna Main, Rhen och Donau, som tar dig genom en
historia som är svår att finna någon annanstans i Europa. Vi kryssar med svensktalande färdle-
dare ombord på 4-stjärniga MS Beethoven och gör spännande stopp längs vägen. Vi passerar
slott och palats, äter god mat och njuter av utsikten från soldäck ombord. Det är en magisk
upplevelse att få se allt detta passera revy!

Dag 6: BAMBERG - NüRNBERG -
MUHLHAUSEN
Dag 7: MUHLHAUSEN - REGENSBURG
Dag 8: REGENSBURG - PASSAU 
Dag 9: WIEN. Transfer till flygplatsen för 
hemresa

dE TrE flodErnas magi
/flodkryssning från rhEn Till donaU

Pris fr 21 590;-
längd 9 dagar
aVrEsor 1 apr 2018
från Stockholm, Göteborg,
 Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Frankfurt, hem från Wien inkl 

flygskatter
• Flodkryssning med MS Beethoven****
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
•  Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag
• Dricks till lokala guider och chaufförer
•  Utflyktspaketet Classic

Med reservation för eventuella ändringar.

             SVENSk FÄRdLEdARE

                   ALL iNCLuSiVE

tillval UtflyKtsPaKet  
Paketet består av 5 utflykter (se beskrivning på hemsidan). Classic 2 500:-
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DagsProgram
Dag 1: Ankomst till Wien, transfer och ”Wien 
by night”.
Dag 2: Utflykt till benediktinerklostret. Vi 
kryssar längs Wachaudalen till Dürnstein.
Dag 3: Stadsrundtur i Bratislava.
Dag 4: Uflykt till Puzsta där vi bjuds på häst-
show. Vi kryssar vidare mot Budapest.

Följ med på en flodkryssning mellan två av de mest sevärda och populära städerna längs den 
romantiska floden Donau. Upptäck kejsarstaden Wien, och Budapest, en pulserande stad med 
en rad mycket intressanta sevärdheter. Längs vägen besöker vi Slovakiens huvudstad Bratislava.

Dag 5: Stadsrundtur i Budapest och fri tid för 
att utforska Budapest på egen hand.
Dag 6: Ankomst till Esztergom som du får 
möjlighet att upptäcka på egen hand.
Dag 7: Stadsrundtur i Wien inkl slottet 
Schönbrunn. Klassisk konsert (mot tillägg).
Dag 8: Frukost, transfer och hemresa.

flodkryssning På 
donaU Till TrE 
hUVUdsTädEr
/ WiEn, bUdaPEsT oCh braTislaVa Pris fr 20 990;-

längd 8 dagar
aVrEsor 27 apr, 28 sep 2018
från Stockholm, Göteborg,
 Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Wien t/r inkl flygskatter
• Flodkryssning med MS Beethoven****
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Utflykter enligt dagsprogram
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Dricks till lokala guider och chaufförer
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
•  Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag
• Konsert i Wien

Med reservation för eventuella ändringar.

          SVENSk FÄRdLEdARE

                   ALL iNCLuSiVE
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DagsProgram
Dag 1: Ankomst till Wien. Ombordstigning,
välkomstdrink och middag.
Dag 2: Guidad rundtur i Wien innan vi seglar 
vidare genom den vackra Wachaudalen.
Dag 3: Guidad stadspromenad i Passau, 
staden där floderna Donau, Inn och Ilz möts.
Dag 4: Stadsvandring i den historiska staden 
Regensburg, känd för bland annat Tysklands 
äldsta bro, Steinerne Brücke.

Vår kryssning tar dig från det kejserliga Wien genom vackra dalgångar, vinodlingar och charmiga
byar till några av de mest historiska platserna längs Donau. Medeltidsstaden Nürnberg med sin
berömda borg och Regensburg med den berömda stenbron som använts av korsfararna sedan
1100-talet, är några av höjdpunkterna innan vår upplevelserika kryssning avslutas i Frankfurt.

Dag 5: Vi upptäcker medeltidsstaden Nürn-
berg med sina historiska byggnader och 
mysiga gränder.
Dag 6: Guidad promenad i Bamberg, tidigare
huvudstad i det tyska riket under en kort period.
Dag 7: Besök i städerna Würzberg och Karl-
stadt. Kaptensmiddag på kvällen
Dag 8: Ankomst till Frankfurt. Utcheckning 
och hemresa.

hisToriska Vingslag 
/ På flodkryssning i bayErn

Pris fr 15 995;-
längd 8 dagar
aVrEsor 16 aug 2018
från Stockholm, Göteborg,   
 Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Wien och hem från Frankfurt 

inkl flygskatter
• Flodkryssning med MS River 

Navigator****
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Kaffe/te ombord
• Underhållning ombord
• Utflykter enligt dagsprogram
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Dricks till besättning, guider och 

chaufförer
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
• Dryck ombord

Med reservation för eventuella ändringar.

                SVENSk FÄRdLEdARE

                       dRiCkS iNgåR
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DagsProgram
Dag 1: Ankomst till Sevilla. Välkomstdrink 
och middag ombord.
Dag 2:  Guidad rundtur till fots i Sevilla. Kväl-
len bjuder på en rundtur i ett upplyst Cádiz.
Dag 3: Guidad stadspromenad i Cádiz.
Dag 4: Under förmiddagen gör vi en tur till 
Osborne-bodegan med vinprovning följt av 

OBS! Flertalet av utflykterna görs med buss när fartyget ligger vid hamn i Sevilla. 

Upplev det bästa av Andalusien i södra Spanien där vi kryssar på spanska Guadalquivir. Under 
resan besöker vi flera spanska kulturstäder såsom Sevilla, Cádiz, Jerez och Granada. Vi kryss-
ar med svensk färdledare och njuter av god mat och dryck ombord på MS La Belle de Cadix. 

en spektakulär ryttarshow.
Dag 5: Förmiddagsbesök på naturreservat. 
Fri eftermiddag. 
Dag 6: Utflykt till Granada.
Dag 7: Buss till Córdoba med bl a med besök 
i moskékatedralen. Tapaslunch.
Dag 8: Efter frukost är det hemresa.

flodkryssning  
andalUsiEn 
/ UPPTäCk flodEn gUadalQUiVir

Pris fr 23 590;-
längd 8 dagar
aVrEsor 12 apr, 11 okt 2018
från Stockholm, Göteborg,   
 Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Sevilla t/r inkl flygskatter
• Flodkryssning med premiumfartyget 

MS La Belle de Cadix**** 
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Utflykter enligt dagsprogram
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Dricks till lokala guider och chaufförer
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
•  Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag

Med reservation för eventuella ändringar.

          SVENSk FÄRdLEdARE

                   ALL iNCLuSiVE
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DagsProgram
Dag 1: Ankomst och transfer till fartyget.
Välkomstdrink och middag ombord. Kvällstur 
i Porto.
Dag 2: Stadsrundtur i Porto.
Dag 3: Utflykt till Guimarães.
Dag 4: Utflykt till Vila Real och Solar de
Mateus palatset.

Floden Douro rinner genom ett innerligt vackert landskap med dramatiska bergssluttningar,
frodiga vinodlingar och kulturrika städer. Vi njuter av lokala maträtter, smakar regionens viner
och gör en utflykt med buss till den UNESCO-skyddade spanska staden Salamanca.
Det blir en innehållsrik kryssning där du verkligen får se och uppleva mycket!

Dag 5: Heldagsutflykt till Salamanca.
Dag 6: Utflykt med fokus på portvin och
vinodlingar, inkl. provsmakning.
Galamiddag ombord.
Dag 7: Utflykt till Lamego.
Dag 8: Hemresa. Transfer till flygplatsen.

flodkryssning i 
norra PorTUgal 
/ mEd UTflykT Till salamanCa Pris fr 24 490;-

längd 8 dagar
aVrEsor 24 sep 2018
från Stockholm, Göteborg,
 Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Porto t/r inkl flygskatter
• Flodkryssning med MS Infante Don 

Henrique**** 
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Utflykter enligt dagsprogram
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Dricks till lokala guider och chaufförer
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
•  Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag

Med reservation för eventuella ändringar.

     SVENSk FÄRdLEdARE

      ALL iNCLuSiVE
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DagsProgram
Dag 1: PORTO. Transfer till fartyget 
Välkomstdrink och middag ombord.
Dag 2: PORTO - REGUA
Dag 3: REGUA -PINHAO - VEGA DE TERRON
Dag 4: BARCA D’ALVA - SENHORA 

Upplev områdets terrasserade vinodlingar och kulturrika städer i hjärtat av Portugals portvins-
region. Ombord något av våra fartyg njuter du av god mat och utmärkta viner medan fartyget 
sakta stävar förbi storslagna naturscenerier. Bussutflykten till den spanska staden Salamanca 
är en av höjdpunkterna!

DA RIBEIRA. Galakväll ombord.
Dag 5: SENHORA DA RIBEIRA - FERRA
DOSA - FOLGOSA – LEVERINHO
Dag 6: PORTO. Transfer till flygplatsen för 
hemresa

flodkryssning i 
VaCkra doUrodalEn 
/ flodkryssning På doUroflodEn

Pris fr 15 390;-
längd 6 dagar
aVrEsor 23 apr, 23 maj, 6 sep 2018
från Stockholm, Göteborg,
 Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Porto t/r inkl flygskatter
• Flodkryssning med premiumfartyget 

MS Gil Eanes/MS Infante Don 
Henrique/MS Fernao De Magalhaes

• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
•  Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag
• Dricks till lokala guider och chaufförer
•  Utflyktspaketen Classic och Discovery

Med reservation för eventuella ändringar.

          SVENSk FÄRdLEdARE

                  ALL iNCLuSiVE

tillval UtflyKtsPaKet  
Paketen består av 4 utflykter (se beskrivning på hemsidan).

Classic 2 550:-
Discovery 2 900:-
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DagsProgram
Dag 1: PARIS. Transfer till fartyget
Dag 2: PARIS - LES ANDELYS - VERNON 
– HONFLEUR
Dag 3: HONFLEUR

Följ med på en kortare flodkryssning där du får det bästa av området längs Seine. Ombord 
på MS Seine Princess blir vi väl omhändertagna och får under tiden upplevelserna serverade 
längs vår kryssning på floden. Kryssningen börjar och slutar i vackra Paris och vi upplever 
vackra byggnader, natur och små pittoreska städer. Upplevelserna är många på denna sex-
dagars kryssning.

Dag 4: HONFLEUR - DUCLAIR – ROUEN
Dag 5: ROUEN - PARIS
Dag 6: PARIS. Transfer till flygplatsen för 
hemresa.

flodkryssning i 
PiTTorEska sEinEdalEn
/ från Paris Till normandiE

Pris fr 17 290;-
längd 6 dagar
aVrEsor 30 maj 2018
från Stockholm, Göteborg, 
 Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Paris t/r inkl flygskatter
• Flodkryssning med premiumfartyget  

MS Seine Princess****
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
•  Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag
• Dricks till lokala guider och chaufförer
•  Utflyktspaketen Classic och Discovery

Med reservation för eventuella ändringar.

tillval UtflyKtsPaKet  
Paketen består av 4 utflykter (se beskrivning på hemsidan).

Classic 2 950:-
Discovery 2 800:-

     SVENSk FÄRdLEdARE

      ALL iNCLuSiVE
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DagsProgram
Dag 1: Ankomst till Lyon. Transfer till farty-
get. Välkomstdrink och middag.
Dag 2: Stadsrundtur i Lyon, staden där flo-
derna Rhône och Saône möts.
Dag 3: Utflykt till det gamla benediktinerklos-
tret Cluny. Kryssningen fortsätter till Vienne.
Dag 4: Stadsrundtur i Vienne. Kryssning 
söderut mot Avignon.

En njutning för både smaklökar och ögon väntar på denna flodkryssning. Under åtta dagar 
färdas vi på de två floderna Saône och Rhône genom landskapen Beaujolais, Rhône Alps och 
Provence. Lyon, Avignon och Viviers är några av de orter vi besöker under resans gång.

Dag 5: Rundtur i Arles och besök hos olivolje-
tillverkare i Provence. Utflykt till Camargue.
Dag 6: Rundturer i historiska städerna Avig-
non och Viviers.
Dag 7: Stadsrundtur i Turnon med vinprov-
ning. Galamiddag ombord.
Dag 8: Frukost, transfer och hemresa.

kUlTUr, maT oCh 
konTrasTEr
/ flodkryssning På rhÔnE

Pris fr 23 990;-
längd 8 dagar
aVrEsor 15 apr, 30 sep 2018
från Stockholm, Göteborg,   
 Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Lyon t/r inkl flygskatter
• Flodkryssning med premiumfartyget 

MS Camargue**** 
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Utflykter enligt dagsprogram
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Dricks till lokala guider och chaufförer
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
• Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag

Med reservation för eventuella ändringar.

          SVENSk FÄRdLEdARE

                   ALL iNCLuSiVE
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På denna flodkryssning får du chansen att uppleva floden PO med några härliga stopp längs 
vägen. Venedig är en stad byggd på vattnet, byggd på miljontals träpålar av ek och alm som 
slagits ned i den sandiga och leriga jorden. Då fartyget ligger i hamn första natten ges god tid 
till att utforska Venedig.

flodkryssning från 
VEnEdig På flodEn Po
/ UPPlEV sTadEn som är byggd På VaTTnET

DagsProgram
Dag 1: VENEDIG. Transfer till fartyget.
Välkomstdrink och middag ombord.
Dag 2: VENEDIG
Dag 3: VENEDIG-CHIOGGIA
Dag 4: TAGLIO DI PO-POLESELLA

Dag 5: POLESELLA-TAGLIO DI PO -CHIOGGIA
Dag 6: CHIOGGIA
Dag 7: VENEDIG. Transfer till flygplatsen för 
hemresa.

Pris fr 17 390;-
längd 7 dagar
aVrEsor 1 maj, 18 sep 2018
från Stockholm, Göteborg,
 Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Venedig t/r inkl flygskatter
• Flodkryssning med MS 

Michaelangelo**** 
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
•  Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag
• Dricks till lokala guider och chaufförer
•  Utflyktspaketen Classic och Discovery

Med reservation för eventuella ändringar.

tillval UtflyKtsPaKet  
Paketen består av 6 utflykter (se beskrivning på hemsidan).

Classic 3 900:-
Discovery 4 000:-

     SVENSk FÄRdLEdARE

      ALL iNCLuSiVE
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DagsProgram
Dag 1: BORDEAUX. Transfer till fartyget
Dag 2: BORDEAUX – PAUILLAC
Dag 3: PAUILLAC – BLAYE
Dag 4: BLAYE – LIBOURNE
Dag 5: LIBOURNE – CADILLAC

Vad sägs om att semestra bland vingårdar och vackra landskap? Följ med på en härlig flod-
kryssning på de tre floderna Garonne, Gironde & Dordogne och upplev Bordeauxdistriktets 
vindalar och historiska städer. Här får du ta del av Bordeaux med dess sevärdheter och njuter 
samtidigt av områdets kulinariska specialiteter, både inom mat och vin.

Dag 6: CADILLAC – BORDEAUX
Dag 7: BORDEAUX – ARCACHON BUKTEN 
- BORDEAUX
Dag 8: BORDEAUX. Transfer till flygplatsen 
för hemresa.

flodkryssning gEnom
Vindalarna i bordEaUx
/ mEd fokUs På Vin oCh maT Pris 20 990;-

längd 8 dagar
aVrEsor 8 maj, 19 sep 2018
från Stockholm, Göteborg,
 Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Bordeaux t/r inkl flygskatter
• Flodkryssning med premiumfartyget 

MS Cyrano de Bergerac**** /                 
MS Princesse d´Aquitaine**** 

• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Vinprovning
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
•  Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag
• Dricks till lokala guider och chaufförer
•  Utflyktspaketen Classic och Discovery

Med reservation för eventuella ändringar.

tillval UtflyKtsPaKet  
Paketen består av 6 resp 7 utflykter (se beskrivning på hemsidan).

Classic 4 100:-
Discovery 5 400:-

          SVENSk FÄRdLEdARE

                   ALL iNCLuSiVE
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DagsProgram
Dag 1: BORDEAUX. Transfer till fartyget. 
Välkomstdrink och middag ombord.
Dag 2: BORDEAUX - PAUILLAC
Dag 3: PAUILLAC - BLAYE

Bordeaux-regionen har en stark historia av vin och naturskatter och erbjuder ett fantastiskt 
utbud av olika läckerheter för smaklökarna både med dryck och mat. Namn som Médoc, Pauil-
lac, Cadillac och Saint Emilion för tankarna till romantik, kultur och gastronomi. Vi kryssar på
floderna Garonne, Dordogne samt på Gironde. Under färden gör vi flera intressanta strandhugg
och får självfallet möjligheten att delta i vinprovningar.

Dag 4: BLAYE - LIBOURNE
Dag 5: LIBOURNE - BORDEAUX
Dag 6: BORDEAUX. Transfer till flygplatsen 
för hemresa.

korT flodkryssning
i bordEaUx
/ flodkryssning i bordEaUxområdET

Pris fr 17 990;-
längd 6 dagar
aVrEsor 15 maj, 20 sep 2018
från Stockholm, Göteborg,  
 Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Bordeaux t/r inkl flygskatter
• Flodkryssning med premiumfartyget 

MS Cyrano de Bergerac****
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Underhållning ombord
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
•  Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 5-7 euro per person/dag
• Dricks till lokala guider och chaufförer
•  Utflyktspaketen Classic och Discovery

Med reservation för eventuella ändringar.

          SVENSk FÄRdLEdARE

                   ALL iNCLuSiVE

tillval UtflyKtsPaKet  
Paketen består av 4 resp 5 utflykter (se beskrivning på hemsidan).

Classic 2 225:-
Discovery 3 700:-



33

DagsProgram
Dag 1: Ankomsttransfer, välkomstdrink och
middag ombord.
Dag 2: Dagens utflykt tar oss till det mystiska 
området Glencoe. Ruinerna av 1200-talsslot-
tet Old Inverlochy Castle.
Dag 3: Utflykt till slottet Eilean Donan. Slot-
tet har förekommit i kända filmer som ”High-
lander” och James Bond.

Kryssa genom Skottlands vackra och dramatiska högland med den förstklassiga kanalbåten 
Spirit of Scotland. Ombord ingår allt från skotska gourmetmåltider, fina viner och single malt 
whisky i baren. Denna exklusiva kryssning i det skotska höglandet går mellan Banavie i söder 
och Inverness i norr. Längs vägen väntar bland annat den mytomspunna sjön Loch Ness, det 
berömda slottet Eilean Donan och en rundtur på Glen Ord whiskydestilleri. Ombord är det 
endast 12 resenärer på denna kryssning.

Dag 4: Slottet Urquhart Castle och Loch 
Ness.
Dag 5: Loch Ness, Clava Cairns och slottet 
Cawdor Castle, mer känt som Macbeths slott.
Dag 6: Tomnahurich, Muirtown och besök på
Glen Ord whiskeydestilleri.
Dag 7: Utcheckning och hemresa.

kryssning i dET skoTska 
höglandETs hjärTa
/ ExklUsiV kryssning mEd UTflykTEr

Pris fr 48 900;-
längd 7 dagar
aVrEsor 23 sep 2018
från Stockholm, Göteborg,
 Köpenhamn 
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Inverness t/r inkl flygskatter
• Kryssning med kanalbåten Spirit of 

Scotland
• Välkomstdrink ombord
• Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
• Dryck till maten ombord
• Utvalda drycker i baren
• Whiskeybar
• Utflykter enligt dagsprogram  
• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
• Dricks till besättningen ombord. Rek 

belopp är 20 pund per person/dag
• Dricks till lokala guider och chaufförer

Med reservation för eventuella ändringar.

       FÖRSTkLASSig kRySSNiNg

                       ALL iNCLuSiVE
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PrelimiNÄrt DagsProgram
Dag 1: WIEN. Julmarknadsbesök. 
Välkomstdrink och middag ombord.
Dag 2: WIEN. Guidad rundtur i Wien innan 
vi seglar vidare mot Budapest.
Dag 3: BUDAPEST. Stadsrundtur i Budapest.
Besök på stadens julmarknad efter lunch.

Upplev stämningsfulla torg med dekorerade stånd, julpynt och doft av pepparkakor, brända 
mandlar, ”glühwien” och lokala specialiteter. Årets kryssning med julmarknader tar dig till inte 
mindre än tre europeiska huvudstäder. Kryssningen startar i Österrikes kejserliga huvudstad 
Wien och tar dig till Budapest i Ungern och Slovakiens huvudstad Bratislava. I samtliga städer 
gör vi en stadsrundtur med guide och besöker stämningsfulla julmarknader.

Dag 4: BRATISLAVA. Guidad rundtur med 
turisttåg. Tid för julshopping innan. 
Kaptensmiddag.
Dag 5: WIEN. Transfer till flygplatsen 
för hemresa.

flodkryssning mEd 
jUlmarknad På donaU
/ jUlsTämning i TrE hUVUdsTädEr

Pris se www.escapetravel.se
längd 5 dagar
aVrEsor dec 2018
från Stockholm, Göteborg,   
 Köpenhamn
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg t/r Wien inkl flygskatter
•  Flodkryssning med MS Discovery II****
•  Välkomstdrink ombord
•  Helpension från middag första dagen 

till frukost sista dagen
•  Kaffe/te ombord
•  Kvällssnacks i baren 
•  Utflykter enligt dagsprogram
•  Transfers
•  Engelsktalande lokalguider
•  Svensktalande färdledare 
•  Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
• Dricks till besättning, lokala guider och 

chaufförer
• Dryck ombord
Med reservation för eventuella ändringar.

     SVENSk FÄRdLEdARE

HELPENSiON
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DagsProgram
Dag 1: ANKOMST TILL NEW YORK. Transfer 
med svensktalande guide.
Dag 2: STADSRUNDTUR. Rundtur på Man-
hattan med svensktalande guide.
Dag 3: OUTLETSHOPPING. Privat buss till 
Jersey Gardens 200 butiker. Goodie bag och 
massor av extra rabatter ingår.

Nyårsfirandet på Times Square brukar vara en spektakulär upplevelse. Vi erbjuder en bekväm 
nyårsresa till New York med svensktalande guide vid transfer och på stadsrundtur på Manhatt-
an. Du bor mycket centralt på Manhattan. Flygresan går med SAS bekväma direktflyg. Vill du 
boka på utflykter/aktiviteter i New York så är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig.

Dag 4: LEDIG DAG I NEW YORK.
Dag 5: LEDIG DAG I NEW YORK.
Dag 6: HEMRESA. Transfer till flygplatsen 
med vår svensktalande guide.
Dag 7: HEMKOMST. Vi landar i Sverige på 
morgonen.

nyårsrEsa Till 
nEW york
/ UPPlEV nyår i nEW york

Pris se www.escapetravel.se
längd 6 dagar
aVrEsor 29 dec 2018
från Stockholm, Göteborg,
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Direktflyg från Stockholm/Göteborg* 

till New York inkl:
   • Flygskatter
 • 1 incheckad väska + 1 handbagage
• Transfer flygplats – hotell t/r med 

svensktalande guide
• 5 nätter på Fairfield Inn Penn Station ***+ 
• Frukost
• WIFI
• Stadsrundtur i New York med 

svensktalande guide
• Outletshopping i Jersey Gardens inkl 

goodie bag

* Flyg från Göteborg går med anslutning via
 Arlanda.

Med reservation för eventuella ändringar.

    FiRA NyåR i På TiMES SquARE
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avresa 6 feBrUari  2018 6 Dagar  fr. 12 990.-
Vi ser New York Rangers – Boston Bruins. En härlig ”Original Six” match i Madison Square 
Garden. Vi skall också se Rangers ta emot Calgary Flames, som för ovanlighetens skull 
gästar New York. 

2 matCher
7 februari New York Rangers – Boston Bruins Madison Square Garden 
9 februari New York Rangers – Calgary Flames Madison Square Garden

avresa 14 feBrUari 2018 6 Dagar  fr. 14 850.-
Vi ser New York Rangers – Philadelphia Flyers i Madison Square Garden och lokalderbyt 
New York Islanders – New York Rangers. Vi får alltså se två matcher i två arenor. På resan  
finns flera dagar där du kan utforska New York på egen hand.

2 matCher
15 februari New York Rangers – Philadelphia Flyers Madison Square Garden 
18 februari New York Islanders – New York Rangers Barclay Center

Upplev NHL på plats i världens mest kända arena – Madison Square Garden! Vi flyger med SAS direktflyg från Stockholm, bor centralt och 
sitter på bra platser i arenan. Dessutom bjuder vi på välkomstdrink och inkluderar stadsrundtur på Manhattan med vår svensktalande guide 
och outletshopping i Jersey Gardens. 

VÄRLdENS BÄSTA LigA

diREkTFLyg MEd SAS

nhl-rEsor Till nEW york
/ PakETrEsor mEd hoCkEy i Världsklass

i rEsorna ingår
• Flyg till New york t/r • Flygskatter • 1 incheckad väska + 1 handbagage • Transfer flygplats - hotell med svensk guide
• Centralt hotell på Manhattan • Välkomstdrink  • Stadsrundtur med svensk guide • Matchbiljetter på 100 level 
• Transfer hotell - flygplats • Outleshopping i Jersey Gardens inkl goodiebag • Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
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avresa 21 feBrUari  2018 6 Dagar  fr. 15 490.-
I resan ingår matcherna New York Rangers – Minnesota Wild  och New York Rangers – 
Detroit Red Wings. Två härliga matcher där matchen mot Detroit är en ”Original Six” 
klassiker, där vi bland annat får se vem som går vinnande ur Henke-matchen. Blir det 
Lundqvist eller Zetterberg?

2 matCher
23 februari New York Rangers – Minnesota Wild Madison Square Garden 
25 februari New York Rangers – Detroit Red Wings Madison Square Garden

avresa 29 mars 2018 6 Dagar  fr. 17 495.-
På vår påskresa bor vi på Hilton Doubletree Times Square West som har ett kanonläge 
mitt på Manhattan. Vi får uppleva New York Rangers i två matcher. Först i den fina 
arenan Prudential Center där de möter New Jersey Devils. Vi ser också Rangers mot 
Tampa Bay Lightning med Victor Hedman. Vi har bra platser till båda matcherna. I 
resan ingår även stadsrundtur med svensktalande guide och Outletutflykt till Jersey 
Gardens.

2 matCher
30 mars New York Rangers – Tampa Bay Lightning Madison Square Garden 
3 april New Jersey Devils – New York Rangers Prudential Center

Detta Är Bara ett axPloCK av våra Nhl-resor. se mer På WWW.esCaPetravel.se

nhl-rEsor Till nEW york
/ PakETrEsor mEd hoCkEy i Världsklass

nhl rEsa Till 
nEW york i Påsk
/ fira Påsk mEd nhl i ThE big aPPlE

        SVENSkTALANdE guidE

              OuTLETSHOPPiNg
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Karibien är för många paradiset på jorden. Allt du har sett på vykort är verkligt. På denna härliga kryssning i Karibien med Celebrity Equinox får 
du se det med egna ögon. Kvintessensen av lyx stavas Celebrity Equinox. Njut av det stora utbudet av olika restauranger, koppla av i rymliga 
och välplanerade hytter eller låt gräset gro under fötterna uppe på enastående Lawn Club. På denna resa inleder du med två hotellnätter i 
Miami innan du beger dig ut på 8 nätters kryssning i östra Karibien med Celebrity Equinox inkl. helpension och dryck. På denna resa inleder 
du med två nätter i Miami innan du beger dig ut på en kryssning i östra Karibien med Celebrity Equinox ****+. Balkonghytt, helpension och 
dryckespaket ingår i resans pris.

kryssning i karibiEn mEd CElEbriTy EQUinox 
/ fly noVEmbEr oCh njUT aV Varma Vindar i karibiEn

    BALkONgHyTT

   dRyCkESPAkET iNgåR
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DagsProgram
Dag 1: Ankomst och transfer till hotellet.
Dag 2: Ledig dag i Miami
Dag 3: Transfer till fartyget. Kryssning startar.
Dag 4: Kryssning till havs.
Dag 5: San Juan, Puerto Rico
Dag 6: Philipsburg, St. Maarten
Dag 7: Charlotte Amalie, St. Thomas. 
Basseterre, St. Kitts.
Dag 8: Punta Cana, Dominikanska Rep.
Dag 9: Till havs

Dag 10: Nassau, Bahamas
Dag 11: Ankomst till Miami. Shoppingutflykt 
och transfer till flygplatsen.
Dag 12: Hemkomst med flyget till Sverige.

kryssning i karibiEn mEd CElEbriTy EQUinox 
/ fly noVEmbEr oCh njUT aV Varma Vindar i karibiEn

i rEsan ingår
• Flyg till Miami t/r inkl:
• • Flygskatter
 • 1 incheckad väska + 1 handbagage
•  Transfer med svensktalande värd vid  
 ankomst till Florida
• 2 hotellnätter i Miami
• Transfer hotell - hamn 
• 9 dagars / 8 nätters kryssning med 

Celebrity Equinox inkl:
 • Boende i balkonghytt
 • Helpension
 • Dryckespaket Classic (utvalda öl, vin, 
       sprit, läsk, vatten)
 • Skatter och avgifter
 • Dricks ombord
 • De flesta aktiviteter och   
       underhållning ombord
• Shoppingutflykt till Dolphin Mall
• Transfer till flygplatsen vid hemresa
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet

Med reservation för eventuella ändringar.

Pris fr 25 990;-
längd 12 dagar
aVrEsor 14 nov 2018
från Stockholm 
Kontakta oss för flyg från annan ort.
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Dag 1
flyg till JohaNNesBUrg
Flyg från Sverige till Johannesburg med mell-
anlandning på vägen. 

Dag 2
aNKomst till JohaNNesBUrg
Transfern tar oss till Sebatana Rhino Lodge***** 
i Waterberg, norr om Johannesburg. Transfern 
tar ca 3,5 timmar. Checka in, och ta gärna ett 
dopp i poolen.
 Välkomstdrink, presentation av boendet, 
omgivningen och hur man agerar i bushen och 
middag i restaurangen.

Välkommen till vår lyxiga Sydafrika Sebatana lodge i Waterberg, en bit utanför Johannesburg i norra Sydafrika. Du bor i en bekväm och modern 
bungalow på 5-stjärniga Sebatana Rhino Lodge *****. På lodgen finns bland annat pool, bar och restaurang, och varje dag ingår frukost, lunch 
och middag. I området erbjuds fantastiska och unika vildmarksupplevelser. I vårt paket ingår flyg, transfer och femstjärnigt boende med hel-
pension, samt 4 fotosafaris med öppen safarijeep. 

Dag 3
fotosafari oBservatioNsDÄCK, 
vilDmarKstUr oCh mUseiBesÖK
Efter frukost denna dag blir du hämtad i 
safarijeep av vår guide som tar dig med till 
Christina’s Wallow. Christina’s Wallow är ett 
gömställe där du har utsikt över ett vattenhål 
som lockar flera olika djurarter som; kattdjur, 
giraffer, antiloper och gnuer. Se till att ha 
kameran redo för här är du näst intill garan-
terad att få se vilda afrikanska djur. 
 Dagen fortsätter efter lunch med en 
tur till en annan del av bushen i reservatet. 
Guiden berättar om vildmarkens djur, fåglar 

och växter som du kan få se. Därefter sätter 
vi kurs mot lodgen där vi besöker muséet och 
får en visning av den imponerande vinkällaren.
 Innan middagen bjuds det på happy hour 
i baren med fri provning av vinerna som 
rekommenderas till kvällens middag.

Dag 4
leDig Dag
TIPS: Köp gärna till utflykter på plats. Denna 
dag kan du uppleva Shingwedzi wildlife centre
på förmiddagen och Nattsafari med middag 
under tjärnorna på kvällen. Läs mer om extra 
utflykter på www.escapetravel.se.

Dag 5
fotosafari i seBataNa 
Private reserve
På eftermiddagen ingår en ny fotosafaritur i 
Sebatana Private Reserve. De flesta av oss kan 
förmodligen inte få nog av de olika vilda djuren 
och här får vi en till chans att få syn på våra 
favoritdjur. Vi åker i öppen safarijeep för att få 
bästa sikt och fotomöjligheter.

sydafrika sEbaTana lodgE
/ fEmsTjärnig lodgE inkl. hElPEnsion

     FEMSTjÄRNiNgT BOENdE

    4 FOTOSAFARi iNgåR
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Dag 6
leDig Dag
TIPS: Köp gärna till utflykter på plats. Denna 
dag kan du uppleva Pilanesberg National Park 
”Big Five”  som är en halvdagstur. 

Dag 7
fotosafari meD 
”ChamPagNeBrUNCh”
Direkt efter soluppgången lämnar vi lodgen 
och börjar dagens safaritur i det egna reserva-
tet. Den bästa tiden för att se de vilda djuren 
på nära håll är under de tidiga morgontim-
marna. Vi åker i öppna safarijeepar för att få 
bästa sikt och fotomöjligheter.
 Lite senare på morgonen avslutar vi i 
paviljongen på Kudu Rock. Här serveras vi en 
härlig, traditionell champagnebrunch med 
magnifik utsikt. Efter brunchen återvänder 
vi till lodgen där du har möjlighet att bada i 
poolen och koppla av.
 På eftermiddagen väntar en vandrings-
tur med erfaren naturguide som berättar om 
Waterbergen. 

Dag 8
fotosafari meD sUNset roCK
På eftermiddagen väntar en sista fantastisk 
fotosafaritur som avslutas vid Sunset Rock. 

En plats och en upplevelse som tidigare gäster 
anser vara en av de absoluta höjdpunkterna på 
hela resan. Här njuter vi av ett glas bubblande 
champagne, medan solen sakta går ner över 
Waterberg bergen i en kaskad av röda och 
orangea färger. 

Dag 9
JohaNNesBUrg, soWeto, hemresa 
Vi reser till Johannesburg och gör ett kän-
slomässigt stopp på Apartheid Museum.
 Vi stannar vid South Western Townships, 
mer känt som Soweto, beläget ca 15 km från 
Johannesburg. Det en gång så kända och 
ökända Soweto täcker en yta på bara 63 km2 
och har uppskattningsvis en befolkning på ca 
4 miljoner människor.
 Under dagens tur gör vi även stopp vid 
den berömda Hector Pietersen Memorial, med 
möjlighet att köpa souvenirer på den lokala 
marknaden. Transfer vidare till flygplatsen för 
hemresa. Flyget avgår på eftermiddagen eller 
vid midnatt beroende på vilket datum du reser.

Dag 10
hemKomst
Vi mellanlandar på hemvägen från Johannes-
burg. Du landar under sen eftermiddag lokal 
tid i Sverige. 

sydafrika sEbaTana lodgE
/ fEmsTjärnig lodgE inkl. hElPEnsion

Pris fr 13 990;-
längd 11 dagar
aVrEsor 5 apr, 14 jun, 12 jul, 6 sep, 
 1 nov, 22 nov, 27 dec
från Stockholm, Göteborg
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Johannesburg t/r inkl:
 • Flygskatter
 • 1 incheckad väska + 1 handbagage 
• Transfer flygplats till boende t/r
• 7 nätter på Sebatana Rhino Lodge *****
• Frukost, lunch, middag, kaffe/te
• Wifi
• 4 fotosafari i öppen safaribil i Sebatana 

reservatet varav:
 • Fotosafari 1 med besök vid  
       observationsdäck
 • Fotosafari 2 i öppen safaribil
 • Fotosafari 3 med ”Champagnebrunch” 
       vid paviljongen på Leopold Rock
 • Fotosafari 4 med ”Champagne” och 
       solnedgång över Sunset RockTransfers
• Guidad vandring i bushen med fokus på 

den lokala floran och faunan
• Välkomstdrink och infokväll
• Engelsktalande lokalguider
• Stadstur i Johannesburg och Soweto
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet

Med reservation för eventuella ändringar. 
Se hemsida för upptaterat program.

Bra att veta: 
• Malariafritt område.
• Dagsprogrammet är preliminärt och 
   bestäms på Sebatana Rhino Lodge
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DagsProgram
Dag 1: Ankomst till Split. Transfer med privat 
buss, incheckning och välkomstdrink.
Dag 2: Ledig dag.
Dag 3: Heldagsutflykt till Hvar med båt.
Dag 4: Ledig dag.

Upplev den härliga Kroatiska skärgården. Vi flyger till Split från Arlanda. Väl framme i Split skall 
vi ta oss söderut till den makalöst vackra ön Brac. På Brac skall checkar vi in på Hotel Borak 
som ligger i den lilla staden Bol. Bol är beläget på Bracs sydsida och är en av de mest berömda 
orterna i Kroatien. Orten är känd för sin strand Zlatni Rat, Gyllene Udden, som anses vara en 
av de bästa stränderna vid Adriatiska havet. 

Dag 5: Halvdagsutflykt till Brac med prov-
ning av olivolja och viner.
Dag 6: Ledig dag.
Dag 7: Ledig dag.
Dag 8: Transfer till flyplatsen för hemresa.

sEniorrEsa Till 
kroaTiEn
/ mEd sol, bad oCh UTflkyTEr

Pris fr 9 590;-
längd 8 dagar
aVrEsor 3 okt 2018
från Stockholm
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Split t/r inkl.:

• Flygskatter
• 1 incheckad väska + 1 handbagage

• Transfer flygplats – hotell t/r
• 7 nätter på Hotel Borak ***
• Välkomstdrink
• Frukost & middag varje dag
• Gratis WIFI
• Halvdagsutflykt med olivoljeprovning
• Heldagsutflykt med båt inkl lunch & vin
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
inTE inklUdEraT
•  Dryck (förutom välkomstdrink)
• Dricks till lokala guider och chaufförer
• Extra valbara utflykter

Med reservation för eventuella ändringar.

             SVENSk FÄRdLEdARE

             HALVPENSiON iNgåR

Classic 2 225:-
Discovery 3 700:-
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DagsProgram
Dag 1: Ankomst till Rom och transfer till 
Trevi. 
Dag 2: Besök i Montefalco med vinprovning.
Dag 3: Heldagsutflykt till Siena.
Dag 4: Ledig dag i Trevi.

Umbrien ger den mer välkända grannen Toscana en hård kamp när det gäller kvalitet, skön-
het och intresse. Spello och Spoleto är absolut pärlor du kommer att älska. Landskapet här 
är häpnadsväckande vackert med vingårdar, olivlundar och medeltida städer klättrande längs 
bergsväggen upp mot bergstopparna. Vi bor i den charmiga byn Trevi, vackert belägen med 
utsikt över den gröna Spoletodalen – och i hjärtat av tusentals olivträd. 

Dag 5: Utflykt till Assisi och yogakurs.
Dag 6: Vandring från Collepino till Spello.
Dag 7: Utflykt till Spoleto.
Dag 8: Utcheckning och hemresa.

UmbriEns Pärlor – 
dET gEnUina iTaliEn
/ Vin, maT oCh UTflykTEr i UmbriEn

Pris fr 10 895;-
längd 8 dagar
aVrEsor 22 aug 2018
från Stockholm
Kontakta oss för flyg från annan ort.

i rEsan ingår
• Flyg till Rom t/r inkl.:

• Flygskatter
• 1 incheckad väska + 1 handbagage

• Transfer Rom – Trevi t/r
• 7 nätter på Hotel Antica Dimora alla 

Rocca **** 
• Frukost
• Middagar inkl lokala viner
• Besök i Montefalco med vinprovning
• Utflykt till Siena med stadsrundtur & 

lunch
• Utflykt till Assisi
• Yogalektion på hotellet
• Stadstur i Trevi med besök på olivgård
• Vandring från Collepino till Spello
• Utflykt till Spoleto
• Svensktalande färdledare
inTE inklUdEraT
• Dricks till lokala guider och chaufförer

Med reservation för eventuella ändringar.

           SVENSk FÄRdLEdARE

           HALVPENSiON iNgåR
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SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS  
VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet 
mellan researrangör, som är medlem i Svenska  
Resebyråföreningen (i det följande 
”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa. 

Utöver dessa villkor gäller Escape Travels (ET) 
kompletterande villkor som återfinns i fet och 
kursiv text. För specialgrupper bifogas villkoren 
tillsammans med offert/bekräftelse.

1. Inledande bestämmelser
1.1. Vad är en paketresa?
1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang 
som har utformats innan avtal träffas och som 
består av:
•	 transport och
•	 inkvartering eller
•	 någon av dessa tjänster i kombination 

med någon turisttjänst som utgör en inte 
oväsentlig del av arrangemanget och som 
inte är direkt knuten till transport eller 
inkvartering

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrange-
manget varar mer än 24 timmar eller inbegriper 
övernattning samt säljs eller marknadsförs för 
ett gemensamt pris eller för skilda priser som 
är knutna till varandra.

1.2. Resenärens allmänna skyldigheter
1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar 
ett helt och giltigt pass och övriga dokument som 
är nödvändiga för resans genomförande samt, 
om förhållandena kräver, visum och erforderliga  
vaccinationer.

1.2.1.1. På samtliga destinationer utanför Norden 
krävs pass. Passet skall som regel vara giltigt minst 
6 månader efter hemkomst. Observera att namn i 
pass och på färdhandlingar måste vara identiska. 

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan 
ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet  
med resplanen eller annan anvisning.

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordnings-
bestämmelser som föreskrivs av arrangören eller 
som gäller för de tjänster som ingår i paketresan 
såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att med-
resenärerna inte blir besvärade. Grova över- 
trädelser kan leda till att resenären av arrangören 
eller av dennes representant avvisas från vidare 
deltagande i resan. Resenären får i sådana fall 
själv ombesörja hemtransport samt bära de 
kostnader som uppkommer i samband härmed. 

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående 
upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet  
upplysningar om innehav av svenskt eller 
utländskt pass samt eventuella dubbla med-
borgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla 
sin skyldighet att informera om eventuella  
pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att 
informera om pass- och visumkrav gäller endast 
i förhållande till EES-medborgare.

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet  
noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga 
resehandlingar och kontrollera att uppgifterna 
överensstämmer med vad som avtalats och att 
samtliga namn är stavade på samma sätt som i 
passet. Eventuella felaktigheter ska omgående 
meddelas arrangören.

1.2.7. Resenären ska omgående meddela 
arrangören eventuella ändringar av adress, 
e-postadress, telefonnummer eller andra  
uppgifter av betydelse för arrangörens möjlig-
heter att kontakta resenären.

1.2.8 Resenären ska följa eventuella av 
arrangören angivna regler för återbekräftelse 
av flygningar, som ingår i individuella resor och 
paketresor utan reseledare. Underlåtelse att 
återbekräfta medför att berörda flygbolag har 
rätt att disponera de reserverade platserna, 
och att resenären således kan förlora rätten att 
utnyttja resterande flygningar.  

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig upp-
daterad om avreseplatser och avgångstider, 
t.ex. genom att omgående efter ankomst till 
en flygplats uppsöka informationsskärmar och 
kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken 
terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa 
uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför 
arrangörens kontroll. 

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående 
skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav 
med verkan mot arrangören, förmedlare eller 
underleverantör till paketresan för de följd-
verkningar som resenärens underlåtenhet att 
följa dessa skyldigheter medför. 

1.2.11. Huvudresenär är den person som bokar 
resan och därmed ingår avtal med arrangören. 
Huvudresenären är betalningsansvarig för 
hela bokningen. Alla ändringar och eventuell  
avbeställning ska göras av huvudresenären. 
Återbetalning vid avbeställning sker till huvud-
resenären. Huvudresenären ansvarar för att förse 
arrangören med korrekta kontaktuppgifter så 
att han kan nås av viktiga meddelanden. Huvud- 
resenären ansvarar för att vidarebefordra viktig 
information till övriga resenärer.

1.2.12 Flertalet av ET’s resor inkluderar en viss 
grad av strapatser och oväntade händelser. En 
del av dem ställer också vissa krav på deltagarnas 
kondition. Det åligger resenären själv att välja en 
resa av sådan svårighetsgrad att han är övertygad  
om att han kan delta i resans alla moment. Del-
tagaren medverkar under eget ansvar.

1.3. Pris och avtalade tjänster
1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger,  
inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna 
är bindande för arrangören, om inte denne 
uttryckligen i katalogen eller broschyren har 
förbehållit sig rätten att göra ändringar och 
resenären har fått information om sådana  
ändringar innan avtalet ingås. 

1.3.1.1 ET ansvarar inte för riktigheten i uppgifter 
lämnade på andra hemsidor än Escape Travel:s 
egen. Det gäller även sidor länkade från ET’s 
hemsida.

1.3.1.2. Vi reserverar oss för ev. tryckfel i 
denna katalog samt ev. skrivfel på vår hemsida  
www.escapetravel.se

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid 
den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören 
har rätt att ta ut en första delbetalning i samband  
med att avtalet träffas (anmälningsavgift). 
Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets 
ingående, ska resterande belopp betalas vid av 
arrangören angiven tidpunkt.

1.3.2.1. Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 2 000 kr per person. Efter 
anmälan skickas en bekräftelse på avtalat arrange- 
mang samt faktura på anmälningsavgift som 
skall betalas inom 7 dagar efter bokningstillfället. 
För enstaka resor kan anmälningsavgiften vara 
på annat belopp, samt att det kan förekomma 
delbetalning vilket anges vid bokningstillfället.

1.3.2.2. Slutbetalning 
Slutbetalning av resan skall vara ET tillhanda 
senast 35 dagar före avresa, såvida inte annat 
anges. Sker anmälan senare än 35 dagar före 
avresa skall vanligtvis hela resans pris betalas 
omgående.

1.3.2.3. För vissa resor kan betalning för flyg-
biljetter begäras vid bokningstillfället beroende 
på flygbolagets och biljettypens betalningsregler. 
Observera att det kan förekomma speciella villkor  
för vissa av ET’s leverantörer. Dessa villkor 
bifogas vid beställning av de resor där dessa  
förekommer.

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela 
resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla 
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i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska 
tillägg, skatter och avgifter.
 
1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma 
krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och 
andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att 
ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på 
lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas 
som inte ingår i avtalet. 

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är 
resans pris baserat på inkvartering i delat dubbel- 
rum. Önskas inkvartering för endast en person 
har arrangören rätt att ta ut tillägg för enkelrum, 
oavsett om detta sker efter avtalets ingående  
eller om det sker som en konsekvens av en 
efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att 
medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkel-
rumstillägg kommer att faktureras resenären 
omedelbart efter att arrangören fått information  
om eller på annat sätt konstaterat ändringen. 

1.3.6. En anslutningsresa eller ett special- 
arrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts 
eller marknadsförts tillsammans med huvud- 
arrangemanget för ett gemensamt pris eller för 
skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer 
på resenärens begäran ingår i avtalet endast om 
dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.3.7.1 Muntliga löften skall vara skriftligen 
bekräftade i bokningsbekräftelsen.

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav 
på ett minsta deltagarantal för att resan ska 
genomföras, ska det av arrangörens marknads-
föringsmaterial framgå hur många deltagare 
som krävs för att resan ska genomföras samt 
den tidpunkt när resenären senast ska ha fått 
information om att resan inte blir av. Uppnås 
inte det minsta antal deltagare, som krävs för 
att resan ska genomföras, har arrangören rätt 
att ställa in resan. Resenären har i sådana fall 
inte rätt till skadestånd.

1.3.8.1. I resepresentationen på ET’s hemsida 
anges minimum antal deltagare för att resan ska 
kunna genomföras. Om minimumantal ej uppnås 
kan resan ofta genomföras mot ett pristillägg i 
stället för att ställas in. Om pristillägget över- 
stiger 5 % av resans totalpris, äger resenären 
rätt att säga upp reseavtalet. ET ersätter inte 
resenärens eventuella anslutningar till/från  
gruppresans avreseort i händelse av inställd resa.

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa 
resenären om pass- och visumkrav samt sådana 
hälsobestämmelser som blir tillämpliga under 

resan. 

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om 
vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller 
endast för medborgare i stater inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte 
resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar 
resenären själv för att ta reda på vad som gäller 
i fråga om pass och visum. 

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge 
resenären upplysningar om möjligheten att 
teckna reseförsäkring och/eller eventuell 
avbeställningsförsäkring/skydd. Om arrangören 
erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och 
resenären önskar teckna sådan via arrangören, 
måste resenären upplysa arrangören om detta 
senast när avtal om köp av paketresa ingås. 
Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas 
till i efterhand.

1.3.12. Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- 
och olycksfallsförsäkring med evakueringsskydd 
för hela reseperioden. Det åligger resenären att 
säkerställa reseförsäkringens giltighet för de  
aktiviteter resenären ämnar utöva på resan som 
kan kräva extra försäkringsskydd (dykning, 
klättring, höghöjdsvandring etc.). Resenären har 
möjlighet att teckna reseförsäkring i samband 
med bokning och behöver i förekommande fall 
uppge födelsedatum.

1.4. Avtalets ingående
Av alternativen 1.4.1 och 1.4.2 tillämpar ET punkt 
1.4.2. Avtalet blir bindande när resenären betalat 
in anmälningsavgiften. I och med bindande avtal 
har resenären accepterat de omständigheter som 
beskrivs i avtalet.

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när 
arrangören skriftligen har bekräftat resenärens 
beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens 
beställning utan dröjsmål.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att 
avtalet blir bindande för parterna när arrangören 
skriftligen har bekräftat resenärens beställ-
ning och resenären inom avtalad tid betalat  
anmälningsavgift eller, om någon anmälnings-
avgift inte ska betalas, hela resans pris enligt 
arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse 
ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlig-
het med avtalet, har arrangören rätt att häva 
avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt 
till betalning av det belopp som resenären skulle 
ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i 
enlighet med arrangörens avbeställningsvillkor.

2. Ändring av avtalet
2.1. Prisändringar
2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören 
efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande  
för parterna, får arrangören höja priset för 
resan med ett belopp som motsvarar kostnads- 
ökningarna om dessa beror på:
•	  ändringar i transportkostnader, inbegripet 

bränslepriser,
•	  ändringar i skatter, tullar och avgifter eller 

avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, 
hamn-, landnings- och startavgifter,

•	  ändringar i valutakurser, som används vid 
beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett 
belopp som motsvarar resenärens andel av den  
kostnadsökning som arrangören drabbas av för 
genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift 
enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för 
varje resenär får priset höjas med samma belopp.

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger 
endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 
dagarna före den avtalade avresedagen. 
Arrangören ska så snart som möjligt underrätta 
resenären om prisändringarna. 

2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt 
sänkas, om arrangörens kostnader minskar 
tidigare än 20 dagar före den avtalade avrese-
dagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid 
kostnadsminskning ska priset sänkas endast om  
kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa
2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till 
annan person. Det är dock en förutsättning att 
den som paketresan överlåts till, uppfyller de 
av arrangören, vid avtalets ingående, angivna 
nödvändiga villkoren och kraven för deltagande 
i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt 
eller delvis begränsas av arrangören, om en 
överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor 
som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en 
flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får 
överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan 
att resenären inte får någon återbetalning för 
flygbiljetten och att den, som resan överlåts 
till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar 
i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt 
framgå av avtalet.

2.2.1.1 Byte av resenär medför direkta kostnader 
där flygbolagens biljettregler är främsta orsaken. 
Samtliga kostnader för namnändring, ombokning 
eller andra administrativa åtgärder debiteras 
resenären till fullo.
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SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS  
VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet 
mellan researrangör, som är medlem i Svenska  
Resebyråföreningen (i det följande 
”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa. 

Utöver dessa villkor gäller Escape Travels (ET) 
kompletterande villkor som återfinns i fet och 
kursiv text. För specialgrupper bifogas villkoren 
tillsammans med offert/bekräftelse.

1. Inledande bestämmelser
1.1. Vad är en paketresa?
1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang 
som har utformats innan avtal träffas och som 
består av:
•	 transport och
•	 inkvartering eller
•	 någon av dessa tjänster i kombination 

med någon turisttjänst som utgör en inte 
oväsentlig del av arrangemanget och som 
inte är direkt knuten till transport eller 
inkvartering

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrange-
manget varar mer än 24 timmar eller inbegriper 
övernattning samt säljs eller marknadsförs för 
ett gemensamt pris eller för skilda priser som 
är knutna till varandra.

1.2. Resenärens allmänna skyldigheter
1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar 
ett helt och giltigt pass och övriga dokument som 
är nödvändiga för resans genomförande samt, 
om förhållandena kräver, visum och erforderliga  
vaccinationer.

1.2.1.1. På samtliga destinationer utanför Norden 
krävs pass. Passet skall som regel vara giltigt minst 
6 månader efter hemkomst. Observera att namn i 
pass och på färdhandlingar måste vara identiska. 

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan 
ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet  
med resplanen eller annan anvisning.

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordnings-
bestämmelser som föreskrivs av arrangören eller 
som gäller för de tjänster som ingår i paketresan 
såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att med-
resenärerna inte blir besvärade. Grova över- 
trädelser kan leda till att resenären av arrangören 
eller av dennes representant avvisas från vidare 
deltagande i resan. Resenären får i sådana fall 
själv ombesörja hemtransport samt bära de 
kostnader som uppkommer i samband härmed. 

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående 
upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet  
upplysningar om innehav av svenskt eller 
utländskt pass samt eventuella dubbla med-
borgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla 
sin skyldighet att informera om eventuella  
pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att 
informera om pass- och visumkrav gäller endast 
i förhållande till EES-medborgare.

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet  
noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga 
resehandlingar och kontrollera att uppgifterna 
överensstämmer med vad som avtalats och att 
samtliga namn är stavade på samma sätt som i 
passet. Eventuella felaktigheter ska omgående 
meddelas arrangören.

1.2.7. Resenären ska omgående meddela 
arrangören eventuella ändringar av adress, 
e-postadress, telefonnummer eller andra  
uppgifter av betydelse för arrangörens möjlig-
heter att kontakta resenären.

1.2.8 Resenären ska följa eventuella av 
arrangören angivna regler för återbekräftelse 
av flygningar, som ingår i individuella resor och 
paketresor utan reseledare. Underlåtelse att 
återbekräfta medför att berörda flygbolag har 
rätt att disponera de reserverade platserna, 
och att resenären således kan förlora rätten att 
utnyttja resterande flygningar.  

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig upp-
daterad om avreseplatser och avgångstider, 
t.ex. genom att omgående efter ankomst till 
en flygplats uppsöka informationsskärmar och 
kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken 
terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa 
uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför 
arrangörens kontroll. 

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående 
skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav 
med verkan mot arrangören, förmedlare eller 
underleverantör till paketresan för de följd-
verkningar som resenärens underlåtenhet att 
följa dessa skyldigheter medför. 

1.2.11. Huvudresenär är den person som bokar 
resan och därmed ingår avtal med arrangören. 
Huvudresenären är betalningsansvarig för 
hela bokningen. Alla ändringar och eventuell  
avbeställning ska göras av huvudresenären. 
Återbetalning vid avbeställning sker till huvud-
resenären. Huvudresenären ansvarar för att förse 
arrangören med korrekta kontaktuppgifter så 
att han kan nås av viktiga meddelanden. Huvud- 
resenären ansvarar för att vidarebefordra viktig 
information till övriga resenärer.

1.2.12 Flertalet av ET’s resor inkluderar en viss 
grad av strapatser och oväntade händelser. En 
del av dem ställer också vissa krav på deltagarnas 
kondition. Det åligger resenären själv att välja en 
resa av sådan svårighetsgrad att han är övertygad  
om att han kan delta i resans alla moment. Del-
tagaren medverkar under eget ansvar.

1.3. Pris och avtalade tjänster
1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger,  
inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna 
är bindande för arrangören, om inte denne 
uttryckligen i katalogen eller broschyren har 
förbehållit sig rätten att göra ändringar och 
resenären har fått information om sådana  
ändringar innan avtalet ingås. 

1.3.1.1 ET ansvarar inte för riktigheten i uppgifter 
lämnade på andra hemsidor än Escape Travel:s 
egen. Det gäller även sidor länkade från ET’s 
hemsida.

1.3.1.2. Vi reserverar oss för ev. tryckfel i 
denna katalog samt ev. skrivfel på vår hemsida  
www.escapetravel.se

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid 
den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören 
har rätt att ta ut en första delbetalning i samband  
med att avtalet träffas (anmälningsavgift). 
Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets 
ingående, ska resterande belopp betalas vid av 
arrangören angiven tidpunkt.

1.3.2.1. Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 2 000 kr per person. Efter 
anmälan skickas en bekräftelse på avtalat arrange- 
mang samt faktura på anmälningsavgift som 
skall betalas inom 7 dagar efter bokningstillfället. 
För enstaka resor kan anmälningsavgiften vara 
på annat belopp, samt att det kan förekomma 
delbetalning vilket anges vid bokningstillfället.

1.3.2.2. Slutbetalning 
Slutbetalning av resan skall vara ET tillhanda 
senast 35 dagar före avresa, såvida inte annat 
anges. Sker anmälan senare än 35 dagar före 
avresa skall vanligtvis hela resans pris betalas 
omgående.

1.3.2.3. För vissa resor kan betalning för flyg-
biljetter begäras vid bokningstillfället beroende 
på flygbolagets och biljettypens betalningsregler. 
Observera att det kan förekomma speciella villkor  
för vissa av ET’s leverantörer. Dessa villkor 
bifogas vid beställning av de resor där dessa  
förekommer.

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela 
resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla 
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i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska 
tillägg, skatter och avgifter.
 
1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma 
krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och 
andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att 
ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på 
lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas 
som inte ingår i avtalet. 

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är 
resans pris baserat på inkvartering i delat dubbel- 
rum. Önskas inkvartering för endast en person 
har arrangören rätt att ta ut tillägg för enkelrum, 
oavsett om detta sker efter avtalets ingående  
eller om det sker som en konsekvens av en 
efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att 
medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkel-
rumstillägg kommer att faktureras resenären 
omedelbart efter att arrangören fått information  
om eller på annat sätt konstaterat ändringen. 

1.3.6. En anslutningsresa eller ett special- 
arrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts 
eller marknadsförts tillsammans med huvud- 
arrangemanget för ett gemensamt pris eller för 
skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer 
på resenärens begäran ingår i avtalet endast om 
dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.3.7.1 Muntliga löften skall vara skriftligen 
bekräftade i bokningsbekräftelsen.

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav 
på ett minsta deltagarantal för att resan ska 
genomföras, ska det av arrangörens marknads-
föringsmaterial framgå hur många deltagare 
som krävs för att resan ska genomföras samt 
den tidpunkt när resenären senast ska ha fått 
information om att resan inte blir av. Uppnås 
inte det minsta antal deltagare, som krävs för 
att resan ska genomföras, har arrangören rätt 
att ställa in resan. Resenären har i sådana fall 
inte rätt till skadestånd.

1.3.8.1. I resepresentationen på ET’s hemsida 
anges minimum antal deltagare för att resan ska 
kunna genomföras. Om minimumantal ej uppnås 
kan resan ofta genomföras mot ett pristillägg i 
stället för att ställas in. Om pristillägget över- 
stiger 5 % av resans totalpris, äger resenären 
rätt att säga upp reseavtalet. ET ersätter inte 
resenärens eventuella anslutningar till/från  
gruppresans avreseort i händelse av inställd resa.

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa 
resenären om pass- och visumkrav samt sådana 
hälsobestämmelser som blir tillämpliga under 

resan. 

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om 
vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller 
endast för medborgare i stater inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte 
resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar 
resenären själv för att ta reda på vad som gäller 
i fråga om pass och visum. 

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge 
resenären upplysningar om möjligheten att 
teckna reseförsäkring och/eller eventuell 
avbeställningsförsäkring/skydd. Om arrangören 
erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och 
resenären önskar teckna sådan via arrangören, 
måste resenären upplysa arrangören om detta 
senast när avtal om köp av paketresa ingås. 
Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas 
till i efterhand.

1.3.12. Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- 
och olycksfallsförsäkring med evakueringsskydd 
för hela reseperioden. Det åligger resenären att 
säkerställa reseförsäkringens giltighet för de  
aktiviteter resenären ämnar utöva på resan som 
kan kräva extra försäkringsskydd (dykning, 
klättring, höghöjdsvandring etc.). Resenären har 
möjlighet att teckna reseförsäkring i samband 
med bokning och behöver i förekommande fall 
uppge födelsedatum.

1.4. Avtalets ingående
Av alternativen 1.4.1 och 1.4.2 tillämpar ET punkt 
1.4.2. Avtalet blir bindande när resenären betalat 
in anmälningsavgiften. I och med bindande avtal 
har resenären accepterat de omständigheter som 
beskrivs i avtalet.

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när 
arrangören skriftligen har bekräftat resenärens 
beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens 
beställning utan dröjsmål.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att 
avtalet blir bindande för parterna när arrangören 
skriftligen har bekräftat resenärens beställ-
ning och resenären inom avtalad tid betalat  
anmälningsavgift eller, om någon anmälnings-
avgift inte ska betalas, hela resans pris enligt 
arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse 
ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlig-
het med avtalet, har arrangören rätt att häva 
avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt 
till betalning av det belopp som resenären skulle 
ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i 
enlighet med arrangörens avbeställningsvillkor.

2. Ändring av avtalet
2.1. Prisändringar
2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören 
efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande  
för parterna, får arrangören höja priset för 
resan med ett belopp som motsvarar kostnads- 
ökningarna om dessa beror på:
•	  ändringar i transportkostnader, inbegripet 

bränslepriser,
•	  ändringar i skatter, tullar och avgifter eller 

avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, 
hamn-, landnings- och startavgifter,

•	  ändringar i valutakurser, som används vid 
beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett 
belopp som motsvarar resenärens andel av den  
kostnadsökning som arrangören drabbas av för 
genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift 
enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för 
varje resenär får priset höjas med samma belopp.

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger 
endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 
dagarna före den avtalade avresedagen. 
Arrangören ska så snart som möjligt underrätta 
resenären om prisändringarna. 

2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt 
sänkas, om arrangörens kostnader minskar 
tidigare än 20 dagar före den avtalade avrese-
dagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid 
kostnadsminskning ska priset sänkas endast om  
kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa
2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till 
annan person. Det är dock en förutsättning att 
den som paketresan överlåts till, uppfyller de 
av arrangören, vid avtalets ingående, angivna 
nödvändiga villkoren och kraven för deltagande 
i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt 
eller delvis begränsas av arrangören, om en 
överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor 
som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en 
flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får 
överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan 
att resenären inte får någon återbetalning för 
flygbiljetten och att den, som resan överlåts 
till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar 
i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt 
framgå av avtalet.

2.2.1.1 Byte av resenär medför direkta kostnader 
där flygbolagens biljettregler är främsta orsaken. 
Samtliga kostnader för namnändring, ombokning 
eller andra administrativa åtgärder debiteras 
resenären till fullo.

1.3.12. Vi rekommenderar resenären att ha 
fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring med eva-
kueringsskydd för hela reseperioden. Det åligger 
resenären att säkerställa reseförsäkringens 
giltighet för de aktiviteter resenären ämnar 
utöva på resan som kan kräva extra försäkrings-
skydd (dykning, klättring, höghöjdsvandring 
etc.). Resenären har möjlighet att teckna rese-
försäkring i samband med bokning och behöver 
i förekommande fall uppge födelsedatum.
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att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet 
blivit bindande för parterna, på eller i närheten 
av resmålet eller utefter den planerade färd-
vägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, 
generalstrejk eller annan ingripande händelse, 
som väsentligt påverkar resans genomförande 
eller förhållandena på resmålet vid den tid-
punkt då resan ska genomföras. Om resenären 
eller arrangören frånträder avtalet med stöd 
av denna bestämmelse, har resenären rätt att 
få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. 
Om arrangören frånträder avtalet med stöd 
av denna bestämmelse, har resenären inte rätt 
till skadestånd. 

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses 
utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska 
göras med beaktande av officiella uttalanden 
från svenska och internationella myndigheter. 
En avrådan av Utrikesdepartementet från resor 
till det aktuella resmålet ska anses som en sådan 
händelse.

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med 
stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående 
kände till att sådan ingripande händelse, som 
avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen 
var allmänt känd. 

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa 
resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, 
gäller avbeställningsreglerna i punkt 3.1.

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast 
har rätt att avbeställa sådan del av paketresan 
som berörs av den ingripande händelsen. Om 
denna del av paketresan utgör en väsentlig 
del av paketresan, har dock resenären rätt att  
avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd / avbeställnings- 
försäkring
3.3.1. Om resenären träffat avtal om av- 
beställningsskydd eller avbeställningsförsäkring,  
kan resan avbeställas i enlighet med de villkor  
som gäller för avbeställningsskyddet eller 
avbeställningsförsäkringen.

3.3.2 Avbeställningsförsäkring ingår EJ i resans 
pris. Detta kan kompletteras vid bokningstillfället.  
I de fall resenären har tecknat avbeställnings-
försäkring regleras ev. återbetalning direkt 
av försäkringsbolaget i enlighet med gällande 
försäkringsvillkor. Avbeställningsförsäkring skall 
tecknas i samband med bokning av resa hos ET. 
Vi behöver födelsedatum (DDMMÅÅ) på samtliga 
resenärer.

4. Fel och brister
4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska 
resenären omgående, efter att han/hon märkt 
eller borde ha märkt felet, reklamera till rese-
arrangören, dennes representant eller till den 
underleverantör, som felet angår, för att ge 
arrangören möjlighet att avhjälpa felet. Rekla-
mation ska om möjligt ske på resmålet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om 
att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig 
form av arrangören eller dennes underleverantör  
på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om  
reklamation inte skett i enlighet med vad som 
sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska 
snarast efter resans avslutning framföras till 
researrangören.

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade  
tjänsterna senare än två månader från den 
tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha 
märkt felet, anses resenären ha mist rätten att 
åberopa felet.

4.1.6 Skriftlig reklamation ska inlämnas till 
Escape Travel inom 2 veckor efter hemkomst.

4.2. Avhjälpande av fel
4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, 
kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva 
avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom 
rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig 
nackdel för resenären.  

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån 
begränsa skada. 

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar 
5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av 
skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande  
beloppsgränser, som framgår av Warszawa- 
och Montrealkonventionerna (för luftfart) och 
Atenkonventionen (för transport på sjö- och 
vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför 
inte överstiga det, som gäller för den eller de 
underleverantörer, som har det direkta ansvaret 
för den bristfälliga tjänsten.

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens  
korrekta genomförande enligt Warszawa- 
och Montrealkonventionerna, EU-förordning 
889/2002, EU-förordning 261/2004 samt 
luftfartslagen.

5.3. Ovanstående medför att resenären vid för-
senat, förlorat eller skadat bagage i första hand 
ska reklamera till och ställa sina krav mot det 

avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. 
Kraven ska ställas så snart händelserna kommer 
till resenären kännedom. 

Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras 
på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport 
(s.k. PIR-rapport) ska upprättas.

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner,  
eventuella värdeföremål såsom kamera,  
kontanter, smycken m.m., som förvarats i 
incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en 
särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. 
Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt 
till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flyg-
bolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand 
om varandras flygningar. För att underlätta för 
resenären vid klagomål och besvär har han/hon 
enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv 
välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som 
står på resedokumenten (det avtalsslutande) 
eller det flygbolag som faktiskt utför transporten  
(det transporterande).

6. Tvister
6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller 
tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom 
förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan 
tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden  
eller av allmän domstol. 

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyrå-
föreningen och är skyddade av upphovsrätt.

Escape Travel Sweden AB
Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
Tel. 031 – 762 85 10

Hälsingegatan 49, 4 vån
113 31 Stockholm
Tel. 08 – 450 38 90

E-post: info@escapetravel.se
Webbplats: www.escapetravel.se

Organisationsnummer: 556739-8382
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2.2.2. Resenären och den som paketresan över-
låts till ansvarar solidariskt för det belopp som 
återstår att betala för resan och för samtliga 
extra kostnader, som följer av överlåtelsen. 
Härutöver har arrangören rätt till skälig ersätt-
ning för det extraarbete som denne har till följd 
av överlåtelsen.    

2.2.3 Varje ändring som resenären gör efter att 
anmälan blivit bindande och bekräftelse erhållits 
betraktas som en avbeställning och nybeställning. 
För detta debiteras en administrationskostnad 
om 500 kr.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående 
2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före 
avresa
2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av 
resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare 
etc. har arrangören, utöver ersättning för de 
faktiska kostnaderna som ändringen medför, 
rätt att ta ut en administrativ kostnad. 

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det 
ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade 
tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, 
flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av 
avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte 
rätt till återbetalning av den del av paketresans 
pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före 
avresa
2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan 
eller om den inte kan genomföras som avtalat, 
ska resenären snarast möjligt informeras härom. 

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar 
eller avvikelser, som kan anses vara av mindre 
betydelse för resenären.

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans  
ekonomiska värde blir mindre, har resenären 
rätt till nedsättning av priset.

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna 
i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att 
resenären är skuld härtill, kan han/hon:

•	 häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, 
som han/hon betalat enligt avtalet, eller

•	 delta i en annan paketresa, om arrangören 
kan erbjuda detta. 

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att 
ha tagit emot meddelande om ändring eller att 
resan ställts in, underrätta arrangören om sitt 
val.

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde 

än den ursprungliga paketresan, ska arrangören 
betala tillbaka prisskillnaden till resenären. 

2.3.2.7 Flygtider som medföljer bekräftelser är 
preliminära fram till avresedagen. Escape Travel 
ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar. 
Escape Travel ansvarar ej för eventuellt missat 
flyg orsakat av ändrad flygtidtabell.

2.3.2.8. Vid ändring för enskild resenär på ett i 
förväg bokat gruppflyg (gruppbokning) debiteras 
en kostnad i enlighet med flygbolagens villkor 
samt en expeditionsavgift på 500 kr. Förändringar  
i gruppbokningar sker endast under förut-
sättning att respektive flygbolag godkänner  
förändringen. 

2.3.3  Arrangörens ändringar efter avresa
2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständig- 
heter kan det hända att arrangören efter avresa 
inte kan tillhandahålla delar av de avtalade 
tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda 
ersättningsarrangemang. 

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av 
dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det 
exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden,  
vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan 
medföra att arrangören tvingas göra ändringar  
i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om 
möjligt erbjuda resenären ersättningsarrange-
mang. Om ändringen medför en försämring för 
resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/
eller prisavdrag.

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna 
enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständig-
heter utanför arrangörens kontroll, som denne 
inte skäligen kunde förväntas ha räknat med 
när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne 
heller skäligen kunde ha undvikit eller över-
vunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. 
Om ändringar beror på underleverantör som 
arrangören har anlitat är arrangören fri från 
skadeståndsskyldighet endast om det beror på 
en omständighet utanför underleverantörens 
kontroll.

2.3.3.4. Ändrade tidtabeller, väder, vattenstånd,  
isförhållanden, politiska förhållanden etc. kan 
framtvinga förändringar av resplanen. ET har 
ambitionen att hitta likvärdig ersättning, vilket 
ibland kan vara omöjligt då flygbolagens tider och 
linjesträckningar inte låter sig ändras, myndig-
heters beslut och/eller likvärdiga resealternativ 
saknas. Resplanerna är därför alltid preliminära. 
ET förbehåller sig rätten att företa ändringar av 
för resorna gällande avtalsvillkor till resenärens 
nackdel.

3. Avtalets upphörande 
3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – 
allmänna bestämmelser
3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på 
sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår 
ska uppsägningen ske skriftligen. 

3.1.2. Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid 
resenärens avbeställning har arrangören rätt att 
få ersättning för de kostnader som arrangören 
drabbas av till följd av avbeställningen. 

Arrangören kan i sina kompletterande villkor 
ange skäliga standardiserade avbeställnings- 
avgifter på grundval av tidpunkten för 
avbeställningen. Om det inte finns några  
standardiserade uppsägningsavgifter, har 
resenären rätt att få tillbaka paketresans 
pris med avdrag för sådana kostnader som 
arrangören ska betala. Arrangören ska på 
begäran av resenären skriftligen redovisa hur 
kostnaderna beräknats.

3.1.3 Avbeställningsregler
Vid avbeställning skall en avbokningskostnad 
beräknad på hela resans pris betalas enligt nedan.

Avbeställning Kostnad
Mer än 35 dagar till avresa Anmälningsavgiften
35-0 dagar före avresa Hela resans pris

3.1.4 Avbeställningsregler för kryssning, flod-
kryssning och tåg.

Avbeställning Kostnad
Mer än 90 dagar till avresa Anmälningsavgift
90-61 dagar före avresa
60-46 dagar före avresa
45-0 dagar före avresa

3.1.5 Vid avbeställning och ändring av flygbiljetter  
gäller 100 % kostnad av biljettpris. I de fall där 
flygbiljetter eller övriga arrangemang redan är 
bokade och helt eller delvis betalda utgår ingen 
återbetalning. Erlagda depositioner återbetalas  
inte. Exakta avbokningsregler framgår av 
bokningsbekräftelsen.

3.1.6. Avbeställning skall göras omedelbart då 
hinder för resa uppkommer oavsett om avbeställ-
ningsförsäkring tecknats eller ej. Avbeställning  
görs i första hand under kontorstid till ET på  
tel: 08-450 38 90 eller till info@escapetravel.se 
Det är kundens ansvar att se till att ET har  
mottagit avbeställningen. Resehandlingarna skall 
omedelbart returneras till ET.  Avbeställning som 
når ET efter resans avgång accepteras ej.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att från-
träda avtalet på grund av force majeure
3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt 

3.1.6. Avbeställning skall göras omedelbart då 
hinder för resa uppkommer oavsett om avbeställ-
ningsförsäkring tecknats eller ej. Avbeställning 
görs i första hand under kontorstid till ET på tel: 
08-450 38 90 eller till bokning@escapetravel.
se. Det är kundens ansvar att se till att ET har 
mottagit avbeställningen. Resehandlingarna 
skall omedelbart returneras till ET. Avbeställning 
som når ET efter resans avgång accepteras ej.

Avbeställning Kostnad
Mer än 90 dagar innan avresa Anmälningsavgift
90 – 61 dagar före avresa 50% av resans pris
60 – 46 dagar före avresa 60% av resans pris
45 – 0 dagar före avresa   Hela resans pris

3.1.4 Om resenären inte hunnit att betala in hela 
resans pris men avbeställningsreglerna börjat 
att gälla, så är det resenärens skyldighet  att 
betala in mellanskillnaden enligt gällande rese-
villkor.
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att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet 
blivit bindande för parterna, på eller i närheten 
av resmålet eller utefter den planerade färd-
vägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, 
generalstrejk eller annan ingripande händelse, 
som väsentligt påverkar resans genomförande 
eller förhållandena på resmålet vid den tid-
punkt då resan ska genomföras. Om resenären 
eller arrangören frånträder avtalet med stöd 
av denna bestämmelse, har resenären rätt att 
få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. 
Om arrangören frånträder avtalet med stöd 
av denna bestämmelse, har resenären inte rätt 
till skadestånd. 

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses 
utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska 
göras med beaktande av officiella uttalanden 
från svenska och internationella myndigheter. 
En avrådan av Utrikesdepartementet från resor 
till det aktuella resmålet ska anses som en sådan 
händelse.

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med 
stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående 
kände till att sådan ingripande händelse, som 
avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen 
var allmänt känd. 

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa 
resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, 
gäller avbeställningsreglerna i punkt 3.1.

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast 
har rätt att avbeställa sådan del av paketresan 
som berörs av den ingripande händelsen. Om 
denna del av paketresan utgör en väsentlig 
del av paketresan, har dock resenären rätt att  
avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd / avbeställnings- 
försäkring
3.3.1. Om resenären träffat avtal om av- 
beställningsskydd eller avbeställningsförsäkring,  
kan resan avbeställas i enlighet med de villkor  
som gäller för avbeställningsskyddet eller 
avbeställningsförsäkringen.

3.3.2 Avbeställningsförsäkring ingår EJ i resans 
pris. Detta kan kompletteras vid bokningstillfället.  
I de fall resenären har tecknat avbeställnings-
försäkring regleras ev. återbetalning direkt 
av försäkringsbolaget i enlighet med gällande 
försäkringsvillkor. Avbeställningsförsäkring skall 
tecknas i samband med bokning av resa hos ET. 
Vi behöver födelsedatum (DDMMÅÅ) på samtliga 
resenärer.

4. Fel och brister
4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska 
resenären omgående, efter att han/hon märkt 
eller borde ha märkt felet, reklamera till rese-
arrangören, dennes representant eller till den 
underleverantör, som felet angår, för att ge 
arrangören möjlighet att avhjälpa felet. Rekla-
mation ska om möjligt ske på resmålet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om 
att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig 
form av arrangören eller dennes underleverantör  
på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om  
reklamation inte skett i enlighet med vad som 
sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska 
snarast efter resans avslutning framföras till 
researrangören.

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade  
tjänsterna senare än två månader från den 
tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha 
märkt felet, anses resenären ha mist rätten att 
åberopa felet.

4.1.6 Skriftlig reklamation ska inlämnas till 
Escape Travel inom 2 veckor efter hemkomst.

4.2. Avhjälpande av fel
4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, 
kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva 
avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom 
rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig 
nackdel för resenären.  

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån 
begränsa skada. 

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar 
5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av 
skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande  
beloppsgränser, som framgår av Warszawa- 
och Montrealkonventionerna (för luftfart) och 
Atenkonventionen (för transport på sjö- och 
vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför 
inte överstiga det, som gäller för den eller de 
underleverantörer, som har det direkta ansvaret 
för den bristfälliga tjänsten.

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens  
korrekta genomförande enligt Warszawa- 
och Montrealkonventionerna, EU-förordning 
889/2002, EU-förordning 261/2004 samt 
luftfartslagen.

5.3. Ovanstående medför att resenären vid för-
senat, förlorat eller skadat bagage i första hand 
ska reklamera till och ställa sina krav mot det 

avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. 
Kraven ska ställas så snart händelserna kommer 
till resenären kännedom. 

Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras 
på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport 
(s.k. PIR-rapport) ska upprättas.

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner,  
eventuella värdeföremål såsom kamera,  
kontanter, smycken m.m., som förvarats i 
incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en 
särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. 
Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt 
till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flyg-
bolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand 
om varandras flygningar. För att underlätta för 
resenären vid klagomål och besvär har han/hon 
enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv 
välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som 
står på resedokumenten (det avtalsslutande) 
eller det flygbolag som faktiskt utför transporten  
(det transporterande).

6. Tvister
6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller 
tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom 
förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan 
tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden  
eller av allmän domstol. 

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyrå-
föreningen och är skyddade av upphovsrätt.

Escape Travel Sweden AB
Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
Tel. 031 – 762 85 10

Hälsingegatan 49, 4 vån
113 31 Stockholm
Tel. 08 – 450 38 90

E-post: info@escapetravel.se
Webbplats: www.escapetravel.se

Organisationsnummer: 556739-8382

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyrå-
föreningen (SRF) och är skyddade av upphovs-
rätt. SRF har flaggat för att under 2018 kommer 
gällande paketreselag att ändras och att denna lag 
börjar tillämpas den 1 Juli 2018. Detta är upplaga 
1 – 15 november 2017.
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2.2.2. Resenären och den som paketresan över-
låts till ansvarar solidariskt för det belopp som 
återstår att betala för resan och för samtliga 
extra kostnader, som följer av överlåtelsen. 
Härutöver har arrangören rätt till skälig ersätt-
ning för det extraarbete som denne har till följd 
av överlåtelsen.    

2.2.3 Varje ändring som resenären gör efter att 
anmälan blivit bindande och bekräftelse erhållits 
betraktas som en avbeställning och nybeställning. 
För detta debiteras en administrationskostnad 
om 500 kr.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående 
2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före 
avresa
2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av 
resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare 
etc. har arrangören, utöver ersättning för de 
faktiska kostnaderna som ändringen medför, 
rätt att ta ut en administrativ kostnad. 

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det 
ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade 
tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, 
flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av 
avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte 
rätt till återbetalning av den del av paketresans 
pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före 
avresa
2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan 
eller om den inte kan genomföras som avtalat, 
ska resenären snarast möjligt informeras härom. 

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar 
eller avvikelser, som kan anses vara av mindre 
betydelse för resenären.

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans  
ekonomiska värde blir mindre, har resenären 
rätt till nedsättning av priset.

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna 
i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att 
resenären är skuld härtill, kan han/hon:

•	 häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, 
som han/hon betalat enligt avtalet, eller

•	 delta i en annan paketresa, om arrangören 
kan erbjuda detta. 

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att 
ha tagit emot meddelande om ändring eller att 
resan ställts in, underrätta arrangören om sitt 
val.

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde 

än den ursprungliga paketresan, ska arrangören 
betala tillbaka prisskillnaden till resenären. 

2.3.2.7 Flygtider som medföljer bekräftelser är 
preliminära fram till avresedagen. Escape Travel 
ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar. 
Escape Travel ansvarar ej för eventuellt missat 
flyg orsakat av ändrad flygtidtabell.

2.3.2.8. Vid ändring för enskild resenär på ett i 
förväg bokat gruppflyg (gruppbokning) debiteras 
en kostnad i enlighet med flygbolagens villkor 
samt en expeditionsavgift på 500 kr. Förändringar  
i gruppbokningar sker endast under förut-
sättning att respektive flygbolag godkänner  
förändringen. 

2.3.3  Arrangörens ändringar efter avresa
2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständig- 
heter kan det hända att arrangören efter avresa 
inte kan tillhandahålla delar av de avtalade 
tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda 
ersättningsarrangemang. 

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av 
dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det 
exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden,  
vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan 
medföra att arrangören tvingas göra ändringar  
i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om 
möjligt erbjuda resenären ersättningsarrange-
mang. Om ändringen medför en försämring för 
resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/
eller prisavdrag.

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna 
enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständig-
heter utanför arrangörens kontroll, som denne 
inte skäligen kunde förväntas ha räknat med 
när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne 
heller skäligen kunde ha undvikit eller över-
vunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. 
Om ändringar beror på underleverantör som 
arrangören har anlitat är arrangören fri från 
skadeståndsskyldighet endast om det beror på 
en omständighet utanför underleverantörens 
kontroll.

2.3.3.4. Ändrade tidtabeller, väder, vattenstånd,  
isförhållanden, politiska förhållanden etc. kan 
framtvinga förändringar av resplanen. ET har 
ambitionen att hitta likvärdig ersättning, vilket 
ibland kan vara omöjligt då flygbolagens tider och 
linjesträckningar inte låter sig ändras, myndig-
heters beslut och/eller likvärdiga resealternativ 
saknas. Resplanerna är därför alltid preliminära. 
ET förbehåller sig rätten att företa ändringar av 
för resorna gällande avtalsvillkor till resenärens 
nackdel.

3. Avtalets upphörande 
3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – 
allmänna bestämmelser
3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på 
sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår 
ska uppsägningen ske skriftligen. 

3.1.2. Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid 
resenärens avbeställning har arrangören rätt att 
få ersättning för de kostnader som arrangören 
drabbas av till följd av avbeställningen. 

Arrangören kan i sina kompletterande villkor 
ange skäliga standardiserade avbeställnings- 
avgifter på grundval av tidpunkten för 
avbeställningen. Om det inte finns några  
standardiserade uppsägningsavgifter, har 
resenären rätt att få tillbaka paketresans 
pris med avdrag för sådana kostnader som 
arrangören ska betala. Arrangören ska på 
begäran av resenären skriftligen redovisa hur 
kostnaderna beräknats.

3.1.3 Avbeställningsregler
Vid avbeställning skall en avbokningskostnad 
beräknad på hela resans pris betalas enligt nedan.

Avbeställning Kostnad
Mer än 35 dagar till avresa Anmälningsavgiften
35-0 dagar före avresa Hela resans pris

3.1.4 Avbeställningsregler för kryssning, flod-
kryssning och tåg.

Avbeställning Kostnad
Mer än 90 dagar till avresa Anmälningsavgift
90-61 dagar före avresa
60-46 dagar före avresa
45-0 dagar före avresa

3.1.5 Vid avbeställning och ändring av flygbiljetter  
gäller 100 % kostnad av biljettpris. I de fall där 
flygbiljetter eller övriga arrangemang redan är 
bokade och helt eller delvis betalda utgår ingen 
återbetalning. Erlagda depositioner återbetalas  
inte. Exakta avbokningsregler framgår av 
bokningsbekräftelsen.

3.1.6. Avbeställning skall göras omedelbart då 
hinder för resa uppkommer oavsett om avbeställ-
ningsförsäkring tecknats eller ej. Avbeställning  
görs i första hand under kontorstid till ET på  
tel: 08-450 38 90 eller till info@escapetravel.se 
Det är kundens ansvar att se till att ET har  
mottagit avbeställningen. Resehandlingarna skall 
omedelbart returneras till ET.  Avbeställning som 
når ET efter resans avgång accepteras ej.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att från-
träda avtalet på grund av force majeure
3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt 
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