arrangerer tur for

til

Svalbard
søndag 22. – onsdag 25. mai 2022
Vedlagt oversendes program for turen. Vi håper dette er av interesse og ønsker dere hjertelig velkommen
til å delta.
PRAKTISKE OPPLYSNINGER – PÅMELDING:
Deltagerantall: minimum 20, maksimum 30. Prinsippet om først til mølla gjelder.
Medlemmer av Pensjonistuniversitetet Nordstrand har fortrinnsrett.
Pris per person i dobbeltrom/twin: kr 11.990.
Tillegg for enkeltrom: kr 2.250.
Bindende påmelding via e-post eller SMS senest innen 19. januar 2022 til
Marit Nøkleby, e-post: mnokleby@online.no - eller SMS: 93403036
Av praktiske hensyn er det ikke ønskelig med påmelding pr. telefon.
Hvis e-post eller SMS ikke kan brukes, kan påmelding også sendes pr. vanlig post til:
Marit Nøkleby, Solveien 102d, 1162 Oslo. (Må være mottatt senest 19.1.2022.)
Påmeldingen må inneholde fullt navn (slik det er skrevet i passet), adresse inkl. postnummer, epostadresse (hvis mulig), samt telefonnummer (helst mobil).
I tillegg må fødselsdato oppgis. Pass må fremvises for å komme inn i Svalbard!
Opplys hva slags rom som ønskes: enkeltrom (=enkel), dobbeltrom med 1 dobbeltseng (= dobbel) eller
dobbeltrom med 2 separate senger (= twin). Dersom noen deltaker har allergier det må tas hensyn til, bes
også dette oppgitt.
Når påmeldingsfristen er utløpt, forfaller depositum kr. 1.500 til betaling. Faktura blir sendt fra Aasbø Travel
med 1 ukes betalingsfrist. Restbeløpet forfaller til betaling 45 dager før avreise. Alle innbetalinger skjer
direkte til Aasbø Travel.
Dersom en deltager ønsker å avbestille turen selv om smittevernreglene ikke er til hinder for at reisen
gjennomføres, er avbestillingsreglene:
• Hele turen kan avbestilles kostnadsfritt frem til 24. januar 2022
• Fra påmelding og frem til 43 dager før avreise: Tap av depositum
• Fra 42 og frem til 16 dager før avreise: Tap av 50% av turbeløpet
• 15 dager før avreise eller senere: Tap av 100% av turbeløpet
Dersom turen må kanselleres pga. koronarestriksjoner, bli innbetalt beløp refundert til de som er påmeldt.
Reiseforsikring inkl. avbestillingsforsikring må besørges av den enkelte!
Med vennlig hilsen
for Pensjonistuniversitetet Nordstrand
Marit Nøkleby (Leder av Reisekomitéen)

