
RESIA NORRKÖPING

Bekräftelse
16.04.2015

48243939Bokningsnummer
2035Kontrollnummer
Anton H.Sales agent
BALTIA HOTEL
PACKAGE

Paketresa

Paketerbjudande, Tallink
Hotels group discount

ErbjudandeDROTTNINGGATAN 40
602 24 NORRKÖPING Sverige
Tel: +46 011 197010

Namn: HANNA FORSSELL

För snabbare incheckning vänligen använd våra incheckningsautomater i TallinkSiljas terminaler. Gäller bokningar
upptill 9 personer. Glöm inte ditt boknings- och kontrollnummer!

Tack för er bokning.
Vi ber er kontrollera att denna bekräftelse överensstämmer med er bokning. Vänligen ta med bokningsnummer/bekräftelse till incheckningen.
Vid automatincheckning måste du även ha kontrollnumret tillhanda som är angivet på bekräftelsen. Passagerarincheckningen stängs 30
min före avgång och bilincheckning 60 min före avgång. På Åland bilincheckning juni-augusti 60 min före, övriga månader 30 min. Vid
försenad ankomst, kan plats säljas till annan resenär. Har resan ej påbörjats på angivet datum och tid, avbokas hela resan automatiskt.
Vid kryssning anses biljetten vara förbrukad om utresa ej påbörjats.

Angivna tider ombord och på destination är lokala tider. Tiden ändras vid ankomst till annat land. De allmänna- och särskilda resevillkoren
inom Tallink Silja finns angivna på tallinksilja.se och i terminalerna. Kontakta oss för mer information.

Vid resa till Estland/Lettland krävs giltigt pass eller ID-kort som styrker nationaliteten (gäller även barn). Körkort godkänns ej.

Trevlig resa!

Restaurang (Middagsbokning i A la Carte och Gourmet inkluderar endast bordsreservation och är giltig 15 min)
02.09.2015 Buffé kl 17:00 (lokal tid) för 15 person(er)1
Vuxen15

Enkelresa Stockholm-Tallinn, M/S Victoria I(Operated by TALLINK GRUPP)
02.09.2015 (ons) avg 17:30 Stockholm/Värtahamnen - 03.09.2015 (tors) ank 10:00 Tallinn/Tallinn D-terminalen

Hytt

A hytt för 2 personer6
Vuxen12

A hytt för 1 person3
Vuxen3

Gäster 15
Vuxna: 15

Postadress
TALLINK SILJA AB
BOX 27 295
102 53 STOCKHOLM Sverige
Tel: +46 08 222140 (Privatbokning)
Tel: +46 08 220830 (Grupp- och konferensbokning)

Moms: SE556342613801Reg. 556342-6138Adress: STOCKHOLM,
Sverige

Sida 1



Restaurang (Middagsbokning i A la Carte och Gourmet inkluderar endast bordsreservation och är giltig 15 min)
Frukost 03.09.2015 Buffé kl 07:00 (lokal tid) för 15 person(er)1
Vuxen15

Land arrangemang
Sightseeing i Tallinn (sv)
Sightseeing in Tallinn
03.09.2015 Tallinn kl 10:30 - 03.09.2015 : 12:30

1

Vuxen15

Service
MAN. TLG HOTEL 03.09.2015-03.09.2015 / obekräftad
Konferens Dag 1

1

Vuxen1

Hotell
03.09.2015-05.09.2015/2 natt(nätter), Tallink Spa & Conference Hotel,
SADAMA 11A, TALLINN 10111 Estland
Accommodation includes breakfast
Check-in 15:00 Check-out 12:00
Dubbelrum, för 2 person(er)6
Vuxen12

Dubbelrum, för 1 person(er)3
Vuxen3

Service
MAN. TLG HOTEL 04.09.2015-04.09.2015 / obekräftad
Konferens Dag 2

1

Vuxen1

Restaurang (Middagsbokning i A la Carte och Gourmet inkluderar endast bordsreservation och är giltig 15 min)
05.09.2015 Buffé kl 17:30 (lokal tid) för 15 person(er)1
Vuxen15

Enkelresa Tallinn-Stockholm, M/S Victoria I(Operated by TALLINK GRUPP)
05.09.2015 (lör) avg 18:00 Tallinn/Tallinn D-terminalen - 06.09.2015 (sön) ank 10:15 Stockholm/Värtahamnen

Hytt

A hytt för 2 personer6
Vuxen12

A hytt för 1 person3
Vuxen3

Gäster 15
Vuxna: 15

Postadress
TALLINK SILJA AB
BOX 27 295
102 53 STOCKHOLM Sverige
Tel: +46 08 222140 (Privatbokning)
Tel: +46 08 220830 (Grupp- och konferensbokning)

Moms: SE556342613801Reg. 556342-6138Adress: STOCKHOLM,
Sverige



Service
50% rabattkupong på Öl(40cl)/Cider i baren 05.09.2015 18:00-06.09.2015
10:15

15

Vuxen15

Restaurang (Middagsbokning i A la Carte och Gourmet inkluderar endast bordsreservation och är giltig 15 min)
Frukost 06.09.2015 Buffé kl 06:30 (lokal tid) för 15 person(er)1
Vuxen15

All taxes included
50169.00 SEKTotal Summa

Momsspecifikation
BruttoNetMoms
2290.00 SEK1832.00 SEK458.00 SEKMoms 25 %
47879.00 SEK47879.00 SEK0.00 SEKMoms 0 %
50169.00 SEK49711.00 SEK458.00 SEKTotal:

Marginal beskattad produkt - Travel Agency

Postadress
TALLINK SILJA AB
BOX 27 295
102 53 STOCKHOLM Sverige
Tel: +46 08 222140 (Privatbokning)
Tel: +46 08 220830 (Grupp- och konferensbokning)

Moms: SE556342613801Reg. 556342-6138Adress: STOCKHOLM,
Sverige



BETALNINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSVILLKOR FÖR GRUPPER
En grupp består av minst 10 vuxna passagerare. Ordet ”hytt” används också för att hänvisa till däcksplats eller en vilostol.

1. Betalnings Villkor
Vid bokningstillfälle utgår 10% av resans totala pris i förhandsavgift.
Slutbetalning skall vara Tallink Silja tillhanda senast 28 dagar före avresa.
Om bokningen görs mindre än 28 dagar före avresa måste betalning ske omgående.

2. Ändrings- och avbeställningsregler för reguljära resor och kryssningar
2.1. Avbokning (50% eller mer av antal hytter)
Avbokas mer än 50% av bokningen grundas avbeställningen på antal hytter som funnits på ursprungs bokningen, enl.2.3.

2.2. Avbokningar (mindre än 50% av antal hytter)
Avbokas mindre än 50% av bokningen grundas avbeställningen på antal avbokade hytter enl.2.3.

2.3. Grupper mindre än 100 hytter
Avbokas resan:
- mer än 28 dagar före avresa ingen avbokningskostnad
- 27-21 dagar före avresa debiteras 10% av antalet avbokade hytter.
- 20-14 dagar före avresa debiteras 25% av antalet avbokade hytter.
- 13-7 dagar före avresa debiteras 50% av antalet avbokade hytter.
- mindre än 7 dagar före avresa debiteras 100% av resans avbokade del.
Grupper mer än 100 hytter.
Avbokas resan:
- mer än 90 dagar före avresa ingen avbokningskostnad.
- 89-60 dagar före avresa debiteras 10% av antalet avbokade hytter.
- 59-28 dagar före avresa debiteras 25% av antalet avbokade hytter.
- 27-21 dagar före avresa debiteras 50% av antalet avbokade hytter.
- 20-14 dagar före avresa debiteras 75% av antalet avbokade hytter.
- mindre än 14 dagar före avresa debiteras 100% av antalet avbokade hytter.

2.4. Partners
Ifall gruppbokningen innehåller en Tallink Silja AB utomstående samarbetspartner, samarbetsrederi eller dylikt,
tillämpas ifrågavarande samarbetsparters avbeställningsvillkor.

Specialkryssningar och charter
Vid specialkryssningar och charter reserverar vi oss för rätten till separata betalnings- och avbeställningsvillkor. Specialkryssning kan innebära avvikelser i
tidtabell och ankomsthamn.

3. Ändrings- och avbeställningsregler för hotell resor
Grupper mindre än 50 rum
- mer än 28 dagar för avresa ingen avbokningskostnad.
- 27-14 dagar före avresa debiteras 25 % resan.
- 13-7 dagar före avresa debiteras 50 % av resan.
- mindre än 7 dagar före avresa debiteras 100 % av resan.
Grupper mer än 50 rum.
Vi reserverar oss för rätten till separata betalnings- och avbeställningsvillkor.
.

. Avbokning, även en del avbokning ska göras skriftligt via brev, fax eller e-post. Ej avbokade resor återbetalas inte. Avbokningen är giltiga från det datum
Tallink Silja erhållit den. Mot läkarintyg debiteras endast expeditionsavgift på 180 SEK per person. Om reservationen innefattar tjänst av annat företag än
Tallink Silja, t.ex. hotell, annat rederi, bussanslutning eller sightseeing gäller det externa serviceföretagets avbokningsregler. Ändringar av ovannämnda tjänster
är att betrakta som en avbeställning och ny beställning. För sjöresa som tillhandahålls av Tallink Silja, gäller betalnings- och avbokningsregler enligt ovan.
Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, har träffat följande överenskommelse parter emellan gällande ”Arrangörens
ändringar före resa och inställande av resan” som finns under punkt 5 i allmänna villkor för paketresor. Läs mer på www.tallinksilja.se

Tallink Silja förbehåller sig rätten att göra ändringar i tidtabeller och priser.

Trevlig resa!
Med vänlig hälsning
Tallink Silja AB

Anton H.

Postadress
TALLINK SILJA AB
BOX 27 295
102 53 STOCKHOLM Sverige
Tel: +46 08 222140 (Privatbokning)
Tel: +46 08 220830 (Grupp- och konferensbokning)

Moms: SE556342613801Reg. 556342-6138Adress: STOCKHOLM,
Sverige


