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RESVILLKOR FRANKRIKERESA 2011 
 
 

ANMÄLAN – BESTÄLLNING AV RESAN 

Vid beställning av resan betalas en separat anmälningsavgift (1900 kr) som utgör 
dellikvid av resans totala pris (10900 kr eller 12400 kr med enkelrum). I och med att 
resenären betalat anmälningsavgiften accepterar deltagaren Alkemiska Akademins 
resevillkor. Villkoren är bindande både för resenären och Alkemiska Akademin  
 

BETALNING 

Slutbetalningen skall vara iamyou HB tillhanda senast 60 dagar innan avresedag. Om 
Alkemiska Akademin inte erhållit betalning inom angiven tidsfrist kan resan komma 
att betraktas som annullerad och eventuellt säljas till någon annan. Bg 5368-7182 
 

REGLER FÖR RESAN 

Avbeställes resan tidigare än 60 dagar före avresa, återbetalas erlagd likvid med ett 
avdrag motsvarande kostnaden för anmälningsavgiften. Avbeställes arrangemanget 
mellan 60 och 25 dagar före avresa är kostnaden 50 % av resans totala pris. 
Avbeställes arrangemanget senare är 21 dagar före avresa är kostnaden 100 % av 
resans totala pris. 
Vi har ingen möjlighet att erbjuda “gratis avbokning” av våra arrangemang om 
oroligheter, terror, naturkatastrofer el dyl. skulle inträffa. 
Om resenären kommer för sent till ett arrangemang eller resa till buss, taxi eller tåg 
med fastställd avgångstid betalas extra researrangemang av resenären.  
Förseningar med transportmedel som beskrivits i prospektet och som eventuellt skulle 
kunna förorsaka att resenären missar ett researrangemang utanför den i prospektet 
beskrivna resan, till exempel flyg till avreseorten, ansvarar Alkemiska Akademin ej 
för.  
 

ALKEMISKA AKADEMINS FÖRPLIKTELSER 

Alkemiska Akademin förpliktar sig att genomföra resan så som den beskrivs i 
prospektet. I resans pris ingår del i dubbelrum på hotell/pensionat samtliga resdagar (5 
nätter), samtliga transporter i Frankrike enligt programmet (inklusive transport 
till/från Toulouses flygplats; anländer du senare än 12 till Toulouse flygplats ansvarar 
du själv för transport till Toulouse centrum, dock senast kl 15), en gemensam 
festmåltid, inträden till programmets sevärdheter samt föreläsningar, guidade 
meditationer och helande samtal.  
 
I resans pris ingår inte flyg till och från Toulouse, ej heller mat förutom den 
gemensamma festmåltiden.  
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Om det inte anmäler sig tillräckligt antal deltagare kan Alkemiska Akademin inställa 
arrangemanget och deltagaren har då rätt att återfå samtliga till Akademin erlagda 
kostnader. Om det uppstår händelser utanför vår kontroll som gör det omöjligt att 
genomföra resan såsom det beskrivits i prospektet har Alkemiska Akademin rätt att 
göra förändringar vad gäller resmål, vägsträckor, boende, tåg och annat till likvärdiga 
alternativ, eller har rätt att inställa resa eller arrangemang. Personal och ledare som 
beskrivits i prospektet kan komma att ersättas med likvärdiga personer om den 
ursprungliga personen får förhinder. Utflykter som beskrivs i prospektet är att betrakta 
som preliminära och kan komma att ändras. Vi ansvarar inte för känslomässiga 
reaktioner, skada eller besvär som uppkommit under resan, eller efter resan.  

 

RESNÄRENS FÖRPLIKTELSER, RESEFÖRSÄKRING, 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD & BAGGAGE 

Den resande kan om så önskas kontakta till exempel Europeiska Reseförsäkringar för 
en rese- och avbeställningsförsäkring (telefon 0770 456900). En 
avbeställningsförsäkring för resan är nödvändig att ha ifall du skulle bli sjuk eller 
dylikt och inte kan fullfölja resan. Slutbetala gärna resan på banken eller Svensk 
Kassaservice med ett kort som har bagageförsäkring eller annan typ av reseförsäkring 
som komplement till ditt hemförsäkringsskydd. Du bör medföra giltigt pass.   
 

FEL ELLER BRISTER 

Vid eventuella fel eller brister, skall deltagaren omgående och på plats, påtala detta 
till Alkemiska Akademins reseledare så att detta omedelbart kan åtgärdas, i annat fall 
kan deltagaren förlora rätten till eventuell kompensation. 
 

RESEGARANTI 

Alkemiska Akademin har ingen fastställd resegaranti. Detta betyder att om resan blir 
avbruten eller inställd, utbetalar vi ingen resegaranti för att bekosta hemtransport & 
utlägg. 
 

ALKEMISKA AKADEMINS ASSISTANS 
 
Vi bistår gärna med hjälp att arrangera så att ni kan åka på samma flyg, och 
transporter som andra deltagare.  
  
 
  


