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När är bokningen bindande
Bokningen är bindande så snart den är bekräftad av Klassäventyret eller dess partners Cajam AB,
Gullberna Park, Boda Borg Karlskrona eller Säljö Äventyr. Bekräftelse kan ske antingen muntligt eller
skriftligt.

När ska bokningen betalas
I det fall att särskilda betalningsvillkor avtalats om för resan bekräftas dessa skriftligen av arrangören
vid beställningen. För övriga resor gäller:
1. Anmälningsavgift 20 % av resans totalkostnad erläggs enligt arrangörens anvisningar. Vilket
skall betalas senast 10 dagar från fakturadatum
2. Slutlikvid skall vara arrangören tillhanda senast 30 dagar före avresa.
3. Kostnaden för extra arrangemang, utöver vad som betalats enligt punkt 1 och 2 ovan,
faktureras. Beställaren har efter hemkomst att erlägga kostnaden inom 10 dagar från
fakturadatum.
4. Påminnelseavgift tillkommer. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelägen

Avboka eller ändra bokningen
I det fall att särskilda avbeställningsvillkor avtalats om för resan bekräftas dessa skriftligen av
arrangören vid beställningen.
För övriga resor gäller:

1. Avbeställning skall alltid ske skriftligt.
2. Beställaren har rätt att utan kostnad avbeställa upp till 10% av bokade individuella
resor senast 10 dagar före avtalad avresedag.

3. Beställaren har rätt att utan kostnad avbeställa upp till 50% av bokade individuella
resor senast 30 dagar före avtalad avresedag.
Avbokning av hela eller delar av bokningen skall ske skriftligt till e-post eller postadress nedan.
E-post: info@klassäventyret.se
Postadress: Klassäventyret C/O Cajam AB, Gullberna Park 371 54 Karlskrona

Under er vistelse
När ni är på plats hos Klassäventyret eller dess partners Cajam AB, Gullberna Park, Boda Borg
Karlskrona eller Säljö Äventyr, så strävar vi hela tiden att göra allt så fantastiskt som möjligt för er.
Eftersom de flesta av våra aktiviteter sker utomhus och i anslutning till sjön så kan väder och vind
påverka programmet för resan. Flera samtidiga grupper på våra anläggningar kan också ha inverkan
på programmets upplägg. Vi ser givetvis till att allt ni har bokat också går att genomföra, men vi
förbehåller oss rätten att justera starttider eller byta plats på programpunkter för att ni ska få ut
maximalt av er resa.

