Team Kungälv – Mallorca – våren 2019

Vi har bokat upp flyg och hotell för max 40 personer, för datumen 30 mar – 06 april.
Boende
Duva Aparthotel ****
(Många av er har redan bott här, men nedan ändå kort beskrivning)

Hotellet ligger strax utanför Port de Pollensa, vilket är bra som utgångspunkt för cykling,
samt att det är gångavstånd till Port de Pollensa (ca 1,5 km). Hotellet har utrymme för
cykeltvätt/ reparation, samt möjlighet att förvara cyklar i låsta utrymmen. Givetvis finns
även tvätt- och torkmöjlighet för cykelkläder. Ni har även tillgång till pool, inomhuspool,
bastu, jacuzzi, gym, etc.
Boende finns att tillgå i både 2- och 3 personers rum.
Flyg
Lufthansa
30 mar: Avresa Göteborg kl. 12.05, ankomst München kl. 13.55. Avresa München kl.
15.50, ankomst Palma kl. 17.50.
06 apr: Avresa Palma kl. 14.15, ankomst München kl. 16.20. Avresa München kl. 19.20,
ankomst Göteborg kl. 21.10.

EverTrek Resor AB – org.nr 556998-1714, Harmonigatan 4, 426 68 Västra Frölunda,
031-301 18 18, info@evertrek.se, www.evertrek.se

Inkluderat
Flygresa tur/ retur inkl. skatter och avgifter
Flygplatstransfers
Boende 7 nätter inkl. frukost och middagar (buffé)
Tillgång till hotellets cykelfaciliteter, spa, etc.
EU moms 2,67%
Pris per person i 2 pers rum: 8 850 kr
Pris per person i 3 pers rum: 8 100 kr
Ingår inte
Luncher
Dryck till mat
Medföljande guide/ värd från EverTrek
Cykelhyra
Cykelbagage*
*Varje person får ha med 1st incheckad väska om max 23 kg, samt 1st handbagage. En
cykelväska som väger som mest 23 kg kan checkas sin som vanligt bagage, dvs. man kan
resa med 1st incheckad cykel + handbagage. Vill man ha med både en incheckad väska +
cykelväska så tillkommer kostnad för cykelväskan. Kostnad idag: Lufthansa 80 EUR per
sträcka.
Villkor
Anmälan ska ske senast den 15 oktober.
Offerten är baserad minimum 15 personer, max 40 personer.
Priser baserade på EUR kurs 10,55. Om EUR kursen överstiger 10,75 innan slutbetalning
ska göras, så justeras priset.
När varje person anmält sig, så fakturerar vi anmälningsavgift/ delbetalning, tot. 1 500
kr per person.
Resterande belopp betalas senast 40 dagar innan avresa.
Avbokningskostnad hela gruppen
31 dagar eller mer innan avresa= anmälningsavgiften.
Avbokningskostnad enskilda personer
31 dagar eller mer innan avresa= anmälningsavgiften.
30-21 dagar innan avresa: 35% av resans pris
20-15 dagar innan avresa: 55% av resans pris
14-8 dagar innan avresa: 75% av resans pris
7-0 dagar innan avresa: 100% av resans pris
Särskilda villkor för flyg
Ni måste vara som minst 10 personer för att räknas som grupp.
Namnändringar kan göras t.o.m. 15 mars
Eventuella namnändringar efter 15 mars, kostar ca 1800 kr per biljett.
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Övrigt
EverTrek Resor AB har ställd lagstadgad Resegaranti till Kammarkollegiet.
EverTrek har s.k. utvidgad ansvarsförsäkring. Denna skyddar våra resenärer vid ex.
flygbolag- eller hotellkonkurs, askmoln, och andra oförutsedda händelser.
EverTrek är medlemmar i SRF – Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen.

EverTrek Resor AB – org.nr 556998-1714, Harmonigatan 4, 426 68 Västra Frölunda,
031-301 18 18, info@evertrek.se, www.evertrek.se

