Lena Philipsson
En Drömshow på Cirkus
5-6 november 2011
Lena, koreografen Fredrik ”Benke” Rydman – tidigare Bounce – och konstnären
Ernst Billgren skapar tillsammans denna spektakulära show på Cirkus. ”Ett
dreamteam - dans, konst och musik i en härlig treenighet. Det spånas för
närvarande på flygande pingisspelare, månlandningar och romerska vagnar. Det
är högt i tak! Musikaliskt kommer självklart mina bästa och största hits finnas
med, vissa av dem i nytappning.” säger Lena.

Avresa ifrån Vetlanda kl 9.00. Hemresa ifrån Stockholm kl 14.00.
(Andra påstigningsplatser utmed vägen.)

Supé och show kl 17.00 – 21.00 på Cirkus.
Föreställningen börjar kl 19.30.
Pris 2.645 kronor per person.
I priset ingår: Resa i modern helturistbuss  Del i dubbelrum på
hotell Amaranten  Show på bra platser  Supé på Cirkus
restaurang.
Enkelrumstillägg 450:Avbeställningsskydd 100:Välkommen!
2-rättersmeny: Dill- och citronmarinerade Smögenräkor med sikromsmetana på
smördegsbotten. Gödkalvtournedos med calvadossås, säsongens primörer och potatistårta.
Dryck ingår ej.
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Särskilda resevillkor för Vetlanda Resebyrå AB
För Vetlanda Resebyrå gäller de Allmänna och Särskilda Resevillkoren för paketresor som
anges nedan. De Allmänna Resevillkoren antogs att gälla från 1993-02-02 av Svenska Rese- och
Turistindustrins Samarbetsorganisation efter överenskommelse med Konsumentverket. De
Särskilda Resevillkoren för Vetlanda Resebyrå ersätter och kompletterar i förekommande fall
de Allmänna Resevillkoren.
1. Bokning
Anmälan är bindande så snart en muntlig eller skriftlig
beställning är gjord.
2. Betalning
Anmälningsavgiften ska betalas till Vetlanda Resebyrå så
snart inbetalningskort erhålles eller omgående till
resebyrån. Anmälningsavgiften är 500:- per person.
Slutlikviden erlägges senast 14 dagar före avresan. För
teater- och evenemangsresor kan annan
anmälningsavgift gälla.
3. Deltagarbevis
Några dagar efter det att du beställt din resa erhåller du
ett deltagarbevis på resan. Kontrollera att allt stämmer
med den bokning du gjort. Anmärkningar måste göras
inom 7 dagar.
4. Avbeställningskostnader
Avgift vid avbokning mer än 30 dagar före avresan; 5%
av resans pris, dock lägst 200:- per person. Se vidare
allmänna villkor. Teater och evenemangsbiljetter
återbetalas endast i de fall de kan säljas vidare.
5. Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd (gäller vid sjukdom) kan
tecknas på teaterarrangemangen till en kostnad
av 100:-. Europeiska avbeställningsförsäkring kan också
tecknas genom Vetlanda Resebyrå, 6% av resans
totalpris. Vid avbeställning på grund av, med läkarintyg
styrkt, akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som
drabbat resenären eller hans familj uttages en
expeditionsavgift på 200:- per person. OBS!
Avbeställning måste ske före avresedagen och
läkarundersökning ske senast avresedagen.
Avbeställningsskyddet återbetalas ej.

7. Pass och visum
Alla resenärer måste ha giltigt pass vid resor utanför
Norden. För många länder gäller numera att passet
måste vara giltigt upp till 6 månader efter hemkomst.
Resenär som ej är svensk medborgare skall anmäla
detta vid bokningen. Resenären ansvarar själv för att
nödvändiga visum och andra handlingar ordnas.
Kontakta respektive lands ambassad för upplysningar.
8. Hotellinformation
I resornas pris ingår del i 2-bäddsrum med dusch eller
bad och wc där ej annat anges. Dubbelrum kan vara så
kallat kombirum det vill säga enkelrum med
extrabädd/bäddsoffa. ”Grandlit” innebär en dubbelsäng
med gemensamma sängkläder. För enkelrum uttages ett
pristillägg, kostnaden varierar mellan olika hotell.
Extrabädd kan ofta ordnas, eventuellt prisavdrag gäller
ibland endast för barn (varierar mellan olika hotell).
Pristillägg för enkelrum och eventuell extrabäddsrabatt
enligt angivelse för respektive resa.
9. Genomförande av resa
Inställande av 1-dagsresa på grund av för få deltagare
meddelas resenären senast 2 dagar före avresan. På 2och 3-dagarsresor meddelas resenären senast 7 dagar
före avresan. Längre resor senast 14 dagar före avresan.
Resa genomförs vid minst 20 anmälda deltagare.
10. Resegaranti
Vetlanda Resebyrå har ställt lagstadgade garantier hos
Kammarkollegiet vilket innebär att våra resenärer har
skydd och rättigheter enligt gällande bestämmelser.
11. Jourtelefon
Under våra öppettider måndag – fredag 08.00-17.30
telefon 0383-191 50. Vid akuta problem då vi har
stängt ring 070-591 91 54 eller 070-551 74 60.

6. Försäkring
Genom Vetlanda Resebyrå kan du teckna en
kompletterande reseförsäkring, Europeiska, med utökat
skydd som gäller utan självrisk. Vid utlandsresa, tag med
Försäkringskassans intyg som visar att du är
sjukförsäkrad i Sverige.
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