
	 	
I Paulus fotspor 19. til 26. oktober 2017 

med Bibelleseringen 
Flytider:	 
19. Oktober 2017 
1335 1825 Oslo – Athen  DY 1884 

26. Oktober 2017 
1905 2200 Athen – Oslo  DY 1885 

Program for turen	 

19/10/2017: Ankomst Athen flyplass. Fly til Thessaloniki. Buss til Hotell 
Capsis 4* for middag og overnatting. 
20/10/2017: Frokost og avgang til Fillipi, Kavala, Amfipolis. Retur til hotellet 
for middag og overnatting.  
21/10/2017: Frokost og avgang til Vergina, Veroia, Kalampaka. Middag og 
overnatting på Divani Meteora (4*). 
22/10/2017: Frokost og avgang til Meteora. Retur til Athen via Thermopylae. 
Vi sjekker inn på hotell Athinais (4*) i Athen. Middag 
23/10/2017: Full dag i Athen. Retur til hotell Athinais (4*). Overnatte i Athen. 
Middag. 
24/10/2017: Frokost og avgang til Antikke Korint og Naupilo. Overnatte i 
hotellene Park eller Rex i Nafplio. Middag 
25/10/2017: Besøke Palamidi and Mikines. Retur til hotellene Park eller Rex i 
Nafplio. Middag 
26/10/2017: Frokost og avreise fra Naupilo til Athen flyplass. 
 
Hoteller og overnatting på turen: 
 

 STED  DATO  # ANTALL NETTER PENSJON/MAT HOTEL/HOSTEL  
Thessaloniki  19-21/10/17  2  HB  Hotel Caspis 4*  
Kalampaka 21-22/10/17  1  HB  Divani Meteora 4*  
Athen 22-24/10/17  2  HB  Hotel Athinais 3*+  
Naupilo 24-26/10/17 2 HB Rex Hotel 3* 

 
HB: Inkludert frokost & middag; 

Prisen inkluderer: 
Flybilletter Oslo – Athen t/r med Norwegian (20 kg per person 
Flybilletter fra Athen til Thessaloniki (19/10/2017) inkludert bagasje 20 
kg per person 
Transport med buss ifølge med program 
Halvpensjon (middag og frokost) daglig, på hoteller eller – når de ikke 
har det – på lokale tavernaer. 
Overnatting i standard twin rom. (2 separate senger) 
Forsikring for tap eller skadet bagasje bare under vei transport. 
Skatter og mva. 
Inngangsbilletter til arkeologiske steder/museum der det er nødvendig. 
Tur med profesjonell tur guide. 
Studieopplegg om stedene vi besøker på reisen inngår i prisen. 
		
Prisen inkluderer ikke: 
Drikke til måltidene (Te/Kaffe/vann er inkludert)  
Lunsjer 
Tips til guider, sjåfører, lokale representanter og servitører. 
 Minibar eller andre personlige utgifter 

 

For mer informasjon kontakt:  
Din Reisepartner AS. 
www.dinreisepartner.no  
Påmelding innen: 
29. mars 2017. 

Kontaktperson:  
Bibelleseringen 22 99 29 69 
Harald Sannarnes   mobil  93009680 

Pakkepris: 
Minimum 21 deltakere: NOK 15.990,-  
Enkeltromstillegg:  NOK 2.600,- 

 



	 	
 
 

Avvik fra alminnelige vilkår for pakkereiser: 

DEPOSITUM/FORSKUDD 

Din Reisepartner fakturerer kunden et depositum pålydende NOK 4500,- for denne turen. I særskilte tilfeller kan 
depositumsbeløpet være høyere som i dette tilfellet som følge av underleverandørers tidlige betalingsforpliktelser, som ikke kan 
refunderes. 

AVBESTILLING:  

Frivillig avbestillingsforsikring kan tegnes hos Din Reisepartner AS og må tegnes ved påmelding. Eventuell avbestillingsforsikring 
faktureres sammen med depositum. Vi gjør oppmerksom på at premie for helårs reiseforsikring er billigere enn summen av 
premie for avbestillingsforsikring og reiseforsikring for enkeltreise. Helårs reiseforsikring I et hvilket som helst forsikringsselskap 
inkluderer også som regel avbestillingsforsikring. 

AVBESTILLING VED SYKDOM:  

Avbestillingsforsikringen gjør at du slipper å betale noe av turprisen selv dersom avbestillingen skyldes sykdom hos den reisende, 
ellers død og sykdom hos personer I hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. Ektefelle, foreldre, barn, svigerforeldre 
eller søsken). Ta kontakt med forsikringsselskapet som forsikringen er tegnet hos. Legeattest må fremlegges snarest mulig etter 
avmeldingen. 

AVBESTILLING MOT GEBYR: 

Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure betales et gebyr tilsvarende gruppens totale depositum (NOK 4500,- av tur 
pris x antall reisende). Som følge av begrenset avbestillingsrett overfor underleverandører, betales:  

- NOK 1000,- av turens pris ved avbestilling før 31/03-2017 

- 30% av turens pris ved avbestilling fra 31/3-2017 og frem til 62 dager før avreise 

- 60 % av tur prisen ved avbestilling fra 61 dager og frem til 35 dager før avreise 

-  100 % eller turens pris i sin helhet ved avbestilling mindre enn 35 dager før avreisetidspunkt 

Dersom en reisende uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise pga. manglende billetter, pass eller andre dokumenter, må 
den reisende betale reisen i sin helhet. 

GENERELLE BESTEMMELSER: 

Din Reisepartner opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent, tog, hoteller på den andre siden. 
Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved 
ufoutsette endringer, eller „Force Majoure” kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, endre 
dato for reisen, bytte av transportmiddel, overnattingsted o.l. Flytidsendringer på opptil 6 timer gir ikke grunn til heving eller 
kompensasjon. Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærthet av dette de siste 14 dager før reisen tar 
til konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og 
det er rimelig grunn til å anta at disse forhold vi fortsatt gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt 
foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som 
grunn for avbestilling var eller burde være kjent før bestilling. Din Reisepartner AS følger Utenriksdepartementets reiseråd. 

 

ENDRING AV PRIS OG PROGRAM 

Det tas for alle turer forbehold om prisendringer pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder i første rekke 
valutaendringer og økning av skatter og/ eller avgifter. Prisen for en tur er basert på et bestemt antall reisende, hvilket skal 
fremgå av turens program. Ved avvik fra dette antallet har Din Reisepartner AS anledning til å endre prisene eller kansellere turen 
ved for få påmeldte. Prisen fastsettes endelig når sluttfaktura sendes ut til de reisende. På denne turen vil dette være om lag 70 
dager før avreise. Det er flyskattene og valutakursene på dette tidspunkt som legges til grunn for endelig pris. Sluttfakturaen vil 
forfalle 62 dager før avreise. Ved prisforhøyelse på mer enn 10 % har kunden anledning til å heve avtalen. Kunden skal skriftlig 
meddele sine krav om refusjon/ annullering til Din Reisepartner AS Dersom gruppen/ kjøper foretar endringer av bekreftet 
bestilling, forbeholder Din Reisepartner AS seg retten til å avkreve et administrasjonsgebyr på NOK 500 per endring. Informasjon 
om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling av en reise skal 
meddeles den reisende skriftlig. Det tas for øvrig forbehold om mulige trykkfeil i program og kontrakt. 

  

 


