
  

KURAR i KERALA
11-26 Januari 2019

Vid bokning 
före 15 oktober 
erbjuder vi en 

rabatt med 
800kr

Bygg upp, reparera eller återställ din hälsa! 
Följ med på vår Ayurvediska hälsokur! 

11-26 Januari 2019
ÅRETS RESA GAV MERSMAK! SÅ NU 

ERBJUDER VI EN NY RESA MED 
AVGÅNG I JANUARI 2019 

 AYURVEDA, KUNSKAP OM LIVET 
Under denna resa koncentrerar vi oss på den 
uråldriga indiska läkekonsten - Ayurveda, 
kunskapen om livet - när vi under 14 dygn får 
individuellt anpassade behandlingar och mat i 
lugn och rofylld miljö. Resan är på totalt 16 
dagar varav vi tillbringar 14 dagar på den 
välrenommerade behandlingshemmet Raja 
Acres i Indiens sydligaste delstat Kerala 

  PRISER 
Resa med 14 dagars behandling - i delat 
dubbelrum 25.750:- 
Tillägg för enkelrum 2.850:- 

Resa med 21 dagars behandling - i delat 
dubbelrum 31.400:- 
Tillägg för enkelrum 4.175:- 

INSPIRA I SAMARBETE MED INDIENSPECIALISTEN 
Cecilia Purits som har en lång erfarenhet av 
att arrangera resor till Indien har skapat 
denna unika resa för Inspira ett Grönt Apotek  

Resan leds av Marie-Louise med support av 
Cecilia. Cecilia Purits

E k l ö f s  I n s p i r a  e t t  
G r ö n t  A p o t e k  i  

s a m a r b e t a  m e d  
I n d i e n s p e c i a l i s t e n  

C e c i l i a  P u r i t s

Skön promenad till Yoga vid soluggång och solnedgång

Ordinerade behandlingar 2 gånger om dagen ”Room Service”

Vi gör det igen!

Marie-Louise Eklöf

Researrangörer
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DAG 1,  FREDAG 11 JANUARI 
Avresa Stockholm 16.45 
Resa Sverige – Indien med bekvämt flyg, 
Qatar Airways. Under resan gör vi ett byte 
av flyg i Doha/Qatar innan vi anländer till 
Cochin i Indien. 
  

DAG 2,  LÖRDAG 12 JANUARI 
Ankomst Cochin/Indien 09.40 
Vi anländer på morgonen till Cochin, en 
hamnstad i centrala Kerala. Vår buss möter 
oss vid flygplatsen och vi reser direkt norrut 
till Rajah. Busstiden är ca. 2 timmar. 
Vid ankomsten äter vi lunch och träffar 
individuellt den tjänstgörande läkaren för 
att med denna diskutera vilka förväntningar 
man har på behandlingarna samt om man 
har några specifika problem som man vill 
ha hjälp med.  Efter en genomgång av 
allmäntillståndet och några rutinkontroller 
av blodtryck och hälsa lägger läkaren upp 
en behandlingsplan för var och en som 
sedan genomförs under de kommande 14 
dagarna. Läkaren talar engelska och är det 
någon som önskar hjälp med tolkning så 
ordnar vi detta. 

DAG 3 - 15, 13 - 25 JANUARI 
Under vistelse på Raja genomförs varje dag 
följande program:  
• Tidig morgon 60 minuter yoga 
• Frukost 
• Förmiddag - en större ayurvedisk       
behandling 
• Lunch  
• Eftermiddag - en enklare ayurovedisk 
behandling 
• Tidig kväll - 60 minuter yoga 
Middag 

RESEFAKTA AVRESA 11 JAN 2019 
Flyg Sthlm - Doha QR168 16.45-00.50 
Flyg Doha - Cochin QR514 02.40-09.40 
Flygtid ca. 11 timmar (6+5)  

RESEFAKTA HEMRESA 26 JAN 2019 
Flyg Cochin - Doha QR515 10.55-13.40 
Flyg Doha - Sthlm QR171 16.00-20.30 
Flygtid ca. 11 timmar (5+6) 

Om du väljer 21 dagars behandling blir 
hemresan en vecka senare  

Tidsskillnad mellan Indien och Sverige är 
4,5 timmar under vintern 

100 meter från Rajah kan du få kläder uppsydda, om du får tid över vill säga Skor av
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Länk till Raja Acres hemsida   |  YouTube klipp från Raja Acres  |   

!

Raja Acres ligger på ett stort område där vi kan ta promenader inne i 
parken. För den som vill ordnar vi även turer till den närbelägna lilla 
staden där man kan finna mångahanda vardagsföremål till försäljning. 
Under vår vistelse anordnas inne på Raja även en förevisning av lokal 
matlagning samt något kulturevenemang. 
På området finns även Rajas egen produktionsenhet för ayurvediska 
preparat som man framställer ur lokala örter och plantor. Under våra 
dagar på Raja hinner vi med att besöka anläggningen samt att få en 
presentation av de olika preparaten.

Raja Acres, Ayurvedisk klinik 

http://www.kayak.se/
https://www.youtube.com/watch?v=qd8Vkz-ZX5Y
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Yogapassen är 
frivilliga och 
anpassade till att 
vi oftast inte har 
några 
förkunskaper 
utan deltar efter 
bästa förmåga

Vi får möjlighet att 
ställa frågor direkt till 
de ansvariga läkarna 
om de olika 
behandlingarna och 
örternas inverkan

Maten är individuellt 
anpassad till varje deltagare 
med hänsyn tagen till vilken 
”dosha” (Vata, Pitta, 
Kapha) man är samt vilken 
behandling man genomgår
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Resfakta 
Reslängd: 16 dagar varav 14 dgr på Raja Acres 
Pris för del i dubbelrum: 25.750:-, enkelrumstillägg 2.850:- 
Vid bokning senast 15 oktober 800:- rabatt, gäller både 14dgr samt 21dgr 
Det finns möjlighet att utöka antal dagar på Raja Acres 
Reslängd 23 dagar varav 21 dgr på Raja Acres 
Pris för del i dubbelrum 31.400:-, enkelrumstillägg 4.175:- 

För resans genomförande till angivet pris krävs minst 15 deltagare. 
Sista anmälningsdag 20 november 2018 - begränsat antal platser! 

I priset ingår: 
• reguljärflyg t&r Stockholm – Cochin, Indien med Qatar Airways 
• svensk reseledning och tolkning vid behov i Indien 
• inkvartering i dubbelrum/enkelrum på Raja Acres 
• frukost, lunch och middag fr o m ankomst till Indien 
• i programmet ingår en liten utflykt med buss 
• resguiden ”Indien” av Samuel Strandberg (värde 225 kr) 
• flygplatsskatter 
I resans pris ingår ej: 
• reseledning på flyget Stockholm-Cochin 
• visum till Indien, fn US $ 50 
Länk till e-visa: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 

Har du övriga frågor? Kontakta Cecilia helst då via mail: info@indienspecialisten.se 

Välkommen till en resa utöver det vanliga som gör gott länge! 
hälsar Marie-Louise och Cecilia

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
mailto:info@indienspecialisten.se
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
mailto:info@indienspecialisten.se
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Anmälan 
MED INSPIRA/INDIENSPECIALISTEN TILL INDIEN 11 - 26 JANUARI 2019 

Pris, del i dubbelrum 16dgr 25.750:- (Bokning före 15 oktober 24.950:-) 
Enkelrum, tillägg 2.850:-  (   ) önskas  (   ) önskas ej 

Pris, del i dubbelrum 23dgr 31.400:- (bokning före 15 oktober 30.600:-) 
Enkelrum, tillägg 4.175:-  (   ) önskas (   ) önskas ej 

RESANS PRIS AVSER AVRESA FRÅN STOCKHOLM I mån av plats kan avresa eventuellt ordnas från 
Köpenhamn. Visst tillägg kan förekomma vid avresa från annan ort än Stockholm 
AVRESA ÖNSKAS OM MÖJLIGT FRÅN (   ) Köpenhamn  

NAMN_____________________________________________________  

GATUADRESS______________________________________________  

POSTADRESS	 ___________________________ 	 E-MAIL ADRESS: ___________________________________  

EV. annan FAKTURERINGSADRESS:_____________________________________________________________ 

TEL BOSTAD_______________________ 	TEL MOBIL ____________________________ 

FÖDELSEDATUM ÅR_______ MÅNAD____ DAG____  

Jag önskar dela rum med: 

NAMN_____________________________________________________  

GATUADRESS______________________________________________  

POSTADRESS	 ___________________________ 	 E-MAIL ADRESS: ___________________________________  

EV. annan FAKTURERINGSADRESS:_____________________________________________________________ 

TEL BOSTAD_______________________ 	TEL MOBIL ____________________________ 

FÖDELSEDATUM ÅR_______ MÅNAD____ DAG____  

Så fort Indienspecialisten mottagit er anmälan översänder vi faktura för anmälningsavgift om 3000:- per person, samt 
slutfaktura och litteratur. Slutbetalning 7 dagar innan avresa. Indienspecialisten har ställt anmodad resegaranti till 
Kammarkollegiet. 

HÄRMED ANMÄLER jag mig/vi oss till ovanstående resa. Jag är medveten om att regler för avbokning bestäms av 
de regler och villkor som finns presenterade i konsumentverkets ”allmänna villkor för paketresor”, bifogade nedan. 
Visum söker jag själv enligt instruktioner på web-plats https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 

DATUM_____________________UNDERSKRIFT__________________________________ 

Ansökan postas eller mailas till : Indienspecialisten, Henriksdalsringen 1, 131 32 Nacka Tel: 08-533 32 303 
info@indienspecialisten.se  

Bilaga: Allmänna och skärskilda villkor för paketresa.

GDPR 
Enligt de ny direktiven i EU,s datalagringsdirektiv informerar vi här om att vi lagrar dina personuppgifter, såsom namn, adress 

och andra kontaktuppgifter, inför resan för vår administration samt för att kunna göra bokningar. Önskar du att denna 
information raderas efter avslutad resa, ber vi dig kontakta Indienspecialisten.

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
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Allmänna villkor för paketresor

Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan, har träffat 
följande överenskommelse att gälla fr o m 1993-02-02. Punkten 5.5 har ändrats och punkten 5.6 har tillkommit efter 
överenskommelse mellan parterna 1994-08-30.

1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även 
för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar 
han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i 
kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts 
i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett 
gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom 
avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens 
beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt 
överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall 
vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla 
anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

3.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande 5 % av 
resans pris, dock lägst 200 kronor.
3.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 14 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad 
motsvarande 15 % av resans pris.
3.1.3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 24 timmar före avresan, mot erläggande av en kostnad 
motsvarande 50 % av resans pris. 

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris med avdrag för eventuell 
reseskatt.
3.1.5 För sk bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären 
skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan.
3.2 Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt 3.2.1 - 3.2.3 rätt att 
avbeställa resan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. 
Expeditionsavgiften får uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor. Vad resenären erlagt för 
avbeställningsskyddet skall inte återbetalas.
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3.2.1 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt 
upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men 
efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat 
sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.2 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen 
är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären 
skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan 
ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.3 Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 
3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.2.4 Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1 - 3.2.3 
skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/
lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall 
vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade 
inkvarteringsalternativet. Vid paketresor med buss, båt, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i 
denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, t ex 
enkelrum i stället för dubbelrum.
3.2.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden 
för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

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 har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. 
Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

4.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad 
som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av 
överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. 
Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och 
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras 
väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han 
underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. 
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, 
förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om 
arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till 
ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall 
han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om 
arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
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5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på 
grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan 
skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall 
underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde 
förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller 
övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från 
skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den 
bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5 Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får 
arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. Ändringar i transportkostnader,
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60 kr. Priset får inte höjas 
under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om 
prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade 
avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas 
endast om kostnadsminskningarna överstiger 60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m
Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för 
parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, 
krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller 
förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig 
karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga 
ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar 
resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för 
resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären 
godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är 
skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och 
skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet 
beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när 
avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på 
någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om 
också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på 
någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje 
stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och 
sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen 
(1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i stället för enligt dessa villkor. 
Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det 
åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
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7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det 
att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på 
resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i 
strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast 
vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m m
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person 
som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, 
hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, 
kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade 
anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som 
arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana 
hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i 
fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock 
själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, 
vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i 
nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information 
från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till 
dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för 
kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna 
inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

INDIENSPECIALISTEN CECILIA PURITS AB’s SÄRSKILDA RESEVILLKOR
Vid avbokning av resa senare än 45 dagar före avresa debiteras en avbokningsavgift om 5000 kr. Tillse därför att ert 
avbeställningsskydd är fullgott. 

Indienspecialisten Cecilia Purits AB, Henriksdalsringen 1, 131 32 Nacka, 08-533 32 303,
info@indienspecialisten.se      
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i samarbete med

Eklöfs Inspira ett Grönt Apotek AB
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