Konfirmanttur til London
KOSTNADER KNYTTET TIL LONDON TUR
- Avbestilling, økonomiansvar, pris, prisendring, reiseforsikring m.m.
Ved avbestilling etter påmelding:
Vi får noen ganger henvendelser vedrørende konfirmanter som ønsker å trekke seg fra turen etter
påmelding er gjort. Spørsmålet er hva de skal da betale?
Dette påfører oss en del ekstraarbeid som tar tid å få ordnet opp i. Er man påmeldt, bør man ta
konsekvensen ved avbestilling. Derfor er der utarbeidet en oversikt over hva avbud vil bety for
vedkommende i kroner.
Før første bestilling er gjort:
kr
0,Etter første bestilling, men før menighetene betaler depositum:
Netto utgifter + kr 250,Etter innbetalt depositum (hvis kostnaden er lik eller mindre enn innbetaling):
kr 2.500,Etter innbetalt depositum og nye bestillinger er gjort: Legg til de nye kostnadene + gebyr kr 250,- + kr 2.500,Etter full innbetaling (Ingen tilbakebetaling), dvs full pris!:
Prisantydning ca. + = kr 5.499,-

Noen steder (grupper) har en annen kostnadsramme og der vil man gjøre avtale fra sak til sak.
Herøya har eget opplegg mht depositum men følger listen overfor ved avbestilling.
Info om økonomi ansvar:
Dette er et lavkost reiseopplegg uten reisebyrå, andre operatører eller ledd som fordyrer turen. Du
eller din kirke vil måtte legge ut forskuddsbetaling på høsten og sluttbetaling på våren.
Sluttfaktura/pris for turen gjøres opp mellom deg og/eller din kirke og oss.
NB: Herøya Misjonskirke ved reiseleder Gordon Kleppe opptrer som formidler mellom
konfirmantene/gruppene/kirkene på den ene siden og flyselskap, hoteller, attraksjoner på den andre
siden. Således kan ikke arrangøren, Herøya Misjonskirke eller Gordon Kleppe, holdes ansvarlig for
forsinkelser/innstillinger/kanselleringer, tap eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri som ikke blir
refundert. Ved uforutsette hendinger kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks.
omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Ekstrautgifter her vil tilfalle
den enkelte konfirmant/reisende.
Pris/endring av pris:
Prisantydning for turen er mellom kr 5.000,- og 6.000,- pr person (grunnpris) som inkluderer
fly, hotell, transport i London og attraksjoner. Mer info vil bli gitt før og underveis i planleggingen.
Kostnadsmessig overskridelse på over 10% ut over utgangsprisen vil bli opplyst før en eventuell
bestilling blir gjort. Mindre overskridelser vil konfirmantleder bli orientert om før bestilling er gjort
hvis det er mulig.
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly-, hotell- og transporttariffer
samt uforutsette skatter og avgifter som reiseleder ikke har kontroll på. Dette sies blant annet fordi
flyprisen er variabel og økende ved bestilling for hver ny gruppe som det bestilles for.
NB: Ved vulkanutbrudd, pandemier o.l. (!) eller ve andre uforutsette hendelser har vi ikke et vanlig
reisebyrå som garanterer pengene tilbake. Reiseleder Gordon Kleppe eller Herøya Misjonskirke er
IKKE økonomisk ansvarlig ved slike uvanlige hendelser hvor pengene i noen tilfelle kan gå tapt.
Her vil din reiseforsikring forhåpentligvis dekke dette. Hva reiseforsikringen dekker må du sjekke
med ditt/foresattes forsikringsselskap.
Reiseforsikring:
NB: Alle må ha reiseforsikring! Den reisende/foresatte er selv ansvarlig for å tegne forsikringen.
Unngå dobbeltforsikring, sjekk med din/foresattes forsikringsselskap om du allerede har
reiseforsikring og/eller avbestillingsforsikring.
Reiseleder: Gordon Kleppe
E-mail: mcgordon@online.no
Mobil: +47 920 69 100

