
                   RESEVILLKOR Club Nordico de Torrevieja 

Calle Bazán 4, 1° F.,        resor@clubnordico.com 

03181 Torrevieja, (Alicante), Spain     www.clubnordico.com                               

Tel: (+34) 966 704 66 

Bokning av resor kan göras: 
på klubbens kansli i Torrevieja 
eller via hemsidan http://www.clubnordico.com/resor-anmelan  
anmälningsavgiften alternativt hela summan betalas vid bokningstillfället, se betalningsvillkor nedan 
 
Vid bokning anges följande (* obligatoriskt): 
*vilken resa bokningen avser 
*namn, både för- och efternamn på respektive resenär 
*medlemsnummer  
*mobilnummer samt e-postadress 
*påstigningsplats: se respektive reseprogram 
ange eventuellt önskemål om enkelrum eller andra speciella behov, t.ex. vegetarisk kost, allergi etc. 
 
Icke medlemmar är också välkomna att boka våra resor, då till ett högre pris, se respektive reseprogram 
 

Betalningsvillkor: 
Dagsresa: hela beloppet betalas vid bokningstillfället 
OBS. Du är inte bokad förrän du betalat hela beloppet för dagsresan 
Flerdagarsresa: anmälningsavgift 100 € per person betalas vid bokningstillfället 
Slutbetalning senast 35 dagar före avresa  
OBS Du är inte bokad förrän du betalat anmälningsavgiften för flerdagarsresan 
 

Betalning av resor kan göras: 
på klubbens kansli: betalkort (Visa och MasterCard) även kontanter 
eller genom insättning på vårt konto på Bank Sabadell: konto nr 0081 1501 1200 0202 5808 
vid betalning från utlandet: IBAN ES38 0081 1501 1200 0202 5808  -  BIC/SWIFT: BSAB ESBB 
Alla betalningar måste vara i valutan € -  euro. 

 
Ange alltid medlemsnummer samt namn (om utrymmet är begränsat, ange initialer på förnamn samt 
fullständigt efternamn), vilken resa det gäller samt din bokning referens siffror, om bokningen görs på 
hemsidan. 
 

Avbokning och återbetalning: 
vid sjukdom fordras läkarintyg för att återbetalning ska ske  
vid dagsresa sker full återbetalning, vid avbokning senast 10 dagar före avresa 
vid avbokning därefter återbetalas 50 %, men vid mindre än 5 dagar före avresa sker ingen återbetalning 
vid sen avbokning av flerdagarsresa, sker avdrag av klubbens alla kostnader (hotell/tågbiljett m.m.) vilket 
eventuellt kan reduceras om ersättare sätts in på resan 
 
Minsta antal resenärer för genomförande av resa är 20 personer, om färre deltagare, har Club Nordico rätt 
att ställa in resan, då sker återbetalning. 
Resans program kan ändras, beroende på omständigheter som Club Nordico inte råder över. 
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