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RESEINFORMATION, PRIS & RESEVILLKOR 
 

 

RESA TILL ASSISI 

Programmet börjar och avslutas i Assisi. Du ordnar själv din resa till Assisi utifrån om du vill 

kombinera den med andra besök före eller efter. Kanske vill du stanna ett par dagar extra 

Assisi eller i Rom?! 

 

Vi hjälper till med information och tips om hur du kan ta dig till Assisi. Närmaste tågstation 

är Santa Maria degli Angeli, där det går bussar upp till Assisi. Lämpligaste ort att flyga till är 

Rom, men även Pisa eller Bologna kan passa bra. 

 

 

RESANS PRIS OCH BETALNING 

Resans totalpris  14.900 kr 1 

varav anmälningsavgift    1.500 kr         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiften betalas in på Vision Condró AB:s 

bankgirokonto 5838-2847. Resten av resans pris 

betalas senast fyra veckor före avresa. 

 

 

RESANS DATUM 

Söndag 14 maj – söndag 21 maj 

Programmet startar på morgonen den 15 maj så du 

behöver anlända till Assisi den 14 maj. 

Slutbetalning senast 17 april. 

 

 

I RESANS PRIS INGÅR 

Inkvartering: 6 nätter på hotell i dubbelrum.  

Måltider: frukost alla dagar, 6 middagar och 6 

lunchpaket/luncher. Samtliga programpunkter och 

samtliga transporter under vandringsdagarna. 

                                                           
1 Med reservation för ändringar i växelkursen, ökade drivmedelskostnader eller ökade skatter och avgifter. 

Vid bokning och  

fullständig betalning  

före 1/3 2023  

erhålls 15 % i rabatt  

på resans totalpris. 
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I PRISET INGÅR INTE 

Det som inte är specificerat ovan. Flygresa eller annan resa/transport till och från Assisi ingår 

inte. 

 

 

AVBOKNING 

Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften återbetalas ej.Vid avbokning tidigare än fyra 

veckor före avresa återfås hela avgiften med avdrag för anmälningsavgiften. Vid avbokning 

senare än fyra men tidigare än två veckor före avresa återfås 50 % av resans pris. Vid 

avbokning mindre än 2 veckor före avresa sker ingen återbetalning. 

 

 

ÅNGERRÄTT 

Enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (t.o.m. SFS 2022:655) 

gäller inte ångerrätten (§ 11 p. 12) på denna typ av arrangemang. 

 

 

MINSTA ANTAL RESENÄRER 

Minsta antal deltagare är 6 personer. Resan kan komma att ställas in om vi inte får tillräckligt 

antal deltagare (senast 4 veckor före avresa). I sådant fall, och om ni inte kan avboka en 

eventuell flygbiljett eller väljer att inte avboka biljetten, hjälper vi er att boka ett prisvärt 

hotell i någon utav regionerna Lazio, Umbria eller Marche. Vi hjälper också till att förmedla 

information om transporter till och från flygplatsen och det bokade hotellet. 

 

 

FÖRSÄKRING 

Vi rekommenderar att du skaffar ett Europeiskt sjukförsäkringskort som beställs på 

Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se. Ett sådant kort behövs i händelse av 

sjukdom och behov av sjukvård. Beställ kortet, som är gratis, snarast. Det kan ta upp till två 

veckor att få det. 

 

Vi rekommenderar också att ha en egen reseförsäkring och en avbeställningsförsäkring för 

flygbiljetten. OBS! Kolla också att du har ett giltigt pass! 

  

 

KONTAKTUPPGIFTER  

 

Mail: info@VisionCondro.se 

Hemsida: www.VisionCondro.se 

Bankgiro: 5838-2847 

Mobil: Emma 0722-41 35 05 

Mobil: Fransisko 073-556 47 93 

 

 

 

http://www.forsakringskassan.se/
mailto:info@VisionCondro.se
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De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv 
(EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företaget 
Vision Condró AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. 
Dessutom har företaget Vision Condró AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar 
och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på 
obestånd. 

 

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 

 Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet. 

 Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs 
korrekt. 

 Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt 
med arrangören eller resebyrån. 

 Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra 
kostnad. 

 Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta 
uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med 
mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att 
höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker. 

 Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla 
betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den 
näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har 
resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall. 

 Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att 
betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt 
skulle påverka paketresan. 

 Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och 
motiverad avbokningsavgift. 

 Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste 
lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att 
betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen 
inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet. 

 Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte 
fullgörs eller fullgörs bristfälligt. 

 Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter. 

 Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna 
att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter 
paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport. 

 I samband med resans start kommer Vision Condró AB ha tecknat skydd vid obestånd hos ett 

försäkringsbolag. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten 
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om 
tjänster inte tillhandahålls till följd av Vision Condró AB obestånd. 

 

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt 
https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html 


