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Allmänna Resevillkor, Club Nordico 

Bokning av resor kan göras: 

1. Direkt på klubbens kansli i Torrevieja 

2. Via telefon +34 966 704 661 

3. Via e-mail: resor@clubnordico.com  

Uppge alltid betalningssätt och datum för inbetalning! 

4. Via hemsidan, med anmälningsformulär, se: 

http://www.clubnordico.com/resor-anmelan  

Uppge alltid betalningssätt, referencenr. och datum för inbetalning! 

Vid bokning via telefon, hemsidan eller e-mail, måste man inom 4 dagar  inbetala hela 

resesumman, resp. innbetala anmälningsavgiften på 100 € / per person, vid resa med 

övernattning/hotell.  Vid bokning av resa med övernattning/hotell 35 eller mindre antal dagar före 

avresa ska hela resan betalas vid bokningstillfället. 

OBS. DU ÄR INTE BOKAD TILL RESAN FÖRÄN DU HAR BETALAD. 

Vid bokning ska man alltid ange: 

1. Vilken resa/utflykt bokningen avser. 

2. Namn, både för-& efternamn på respektive resenär. 

3. Medlemnummer. Icke medlemmar är också välkomna att boka våra resor, men då till ett 

högre pris; (10 €/ dag). 

4. Mobiltelefonnummer. 

5. E-mailadress. 

6. Påstigningsplats – påstigningsplats & tid finns alltid angivna på resp. reseprogram. 

7. Önskemål om eventuellt enkelrum eller andra speciella behov, t.ex. särskild kost. 

Betalningsvillkor: 

Vid dagsutflykt måste hela beloppet betalas vid bokningstillfället. 

Vid resa med övernattning/hotell, ska anmälningsavgiften på 100 € / per person alltid erläggas i 

samband med bokningen. 

Slutbetalning ska vara Club Nordico tillhanda senast 1 månad före avresa.  
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Betalning kan göras enligt följande: 

1. Direkt uppe på kansliet, kontant eller med betalkort (Visa och MasterCard). 

2. Insättning på vårt konto i Sabadell, konto nr.:  0081 1501 1200 0202 5808.   

Uppge alltid medlemsnummer, bokingsreference, samt efternamn!  

3. Betalning från utlandet: IBAN ES38 0081 1501 1200 0202 5808. Sabadell,  

BIC/SWIFT : BSAB ESBB.  

Uppge alltid medlemsnummer, bokingreference, samt efternamn! 

Avbeställning och återbetalning: 

Vid avbeställning av resa i samband med sjukdom kräver vi läkarintyg för att återbetala. 

Vid dagsutflykt sker full återbetalning, upp till 10 dagar före avresa, därefter bara med 50%, men 

vid mindre än 5 dagar före avresa sker ingen återbetalning alls. 

Vid avbeställning av resa med övernattning/hotell, mer än 35 dagar före avresa, sker ingen 

återbetalning av anmälningsavgiften. 

Vid avbeställning  av resa med övernattning/hotell, 35 eller mindre antal dagar före avresa, sker 

ingen återbetalning av resans pris. Om ersättare sätts in på resan, (namnbyte) återbetalas resans 

pris. 

Det minsta antalet resenärer för att genomföra en resa är normalt 20 personer.  Om inte tillräckligt 

många deltagare har anmält sig, har Club Nordico rätt att ställa in resan. Då återbetalas resans 

pris. 

Ändring av resans program 

Beroende på omständigheter som Club Nordico inte råder över, kan resans program komma att 

ändras fram till avresan och även efter det att resan påbörjats. 

 

SLUT 
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