
ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR 
För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna 
inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda 
villkoren anges med kursiv text. 
Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen 
av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om 
transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande 
inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. 
De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. 
De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet. 
 
1 AVTALET 

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte 
annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid 
avtal om paketresor. 
Avtalet blir bindande för parterna när resenären digitalt via plattformen BokaDirekt, anmält sig.  
Resenären erhåller då en bokningsbekräftelse och resenären inom avtalad tid har betalat 
överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. 

1.2 Resenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Resenären anges först i färdhandlingarna eller på 
annat tydligt sätt. Resenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell 
avbeställning måste ske av resenären. Resenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta 
bokningsuppgifter. 

1.3 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om 
möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan. 

1.4 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum. 

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet. 

1.6 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa 
uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören. 

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och 
att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. 
Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift 
motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det 
merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska 
rättelse ske utan kostnad för resenären. 

1.8 Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, 
telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären. 

1.9 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så 
fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.  

1.10 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan 
således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en 
flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.  
Resenären har inte rätt till återbetalning av outnyttjad resa eller outnyttjade delar av en resa.  
Om det är möjligt att boka en tur-och-returresa med enbart utnyttja hemresan, och resenären önskar 
använda denna möjlighet, måste detta noteras på bokningen vid bokningstillfället. Annars kommer resan 
att avbokas om utresan inte utnyttjas och ingen återbetalning kommer att ske.  

  



2. PRIS OCH BETALNING 
2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet 

ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter. 

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.  

2.3 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta 
ut skälig ersättning. 

2.4 Resenären ska kunna visa fullgjord betalning före avresan. 

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två-tre personer i delat 
dubbel- eller trippelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för 
fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift. 

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma. 
 
3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING 
3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra 

tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan. 

3.2 Vid ändring av felstavat namn ska resenären betala en administrativ avgift på 300 kr per person.  

3.3 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av 
resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Se 
avbeställningsvillkor 3.5 

3.4 Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för 
avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har 
arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift. 

3.5 Avbeställningsvillkor 
Anmälningsavgiften på 25% är ej återbetalningsbar. 
 
Tid kvar till avresan: Avbokningskostnad: 
90 - 59 dagar 25% av resans pris (2023-02-18 – 2023-03-21) 
59 - 31 dagar 50% av resans pris (2023-03-20 – 2023-04-18) 
30 - 0 dagar Inget betalas tillbaka (2023-04-17 – 2023-05-19) 
 
Vid anmälan innan 89 dagar till retreatstart (fram till 2023-02-19) betalas en anmälningsavgift på 5.825:- 
resterande summa 17.475:- ska betalas senast 40 dagar senare. Vid anmälan efter detta datum betalas 
retreaten som helhet inom 10 dagar. Om retreaten ställs in pga. för få deltagare betalas allt tillbaka från 
arrangören. 
I och med att du bokar denna resa så godkänner du boknings- och avbokningsvillkoren. 

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET 
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant 

villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska 
godta byte av resenär.  

4.2 Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. 
Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid. 

4.3 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som 
överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats. 

4.4 Paketresor och flygresor med reguljärt flyg kan endast överlåtas om detta tillåts av flygbolaget. För 
sådan överlåtelse gäller respektive flygbolags villkor inklusive villkor gällande överlåtelseavgift. 

4.5 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt 
vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför. 

  



5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN 
5.1 Ändring av avtalsvillkor 

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om 
ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, 
till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid 
väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga 
upp avtalet utan avbeställningsavgift. 

5.2  Ändring av priset 
Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och 
offentliga avgifter eller valutakurser. 
Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som 
arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt 
överstiger 100 kronor per bokning. 
Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt 
minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa 
kostnader. 
Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska 
innehålla en motivering till ändringen och en uträkning. 
Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade 
avresedagen. 
 


