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Varför just Marjavaara Resor?
Jo, vi är något mer än blott förmedlare
av resor. Vi är arrangörer och för att lyckas
som arrangör krävs det goda kontakter
och kunskaper att tekniskt klara alla detaljer. Det är det som gör resan till en fullträff.
Antero Marjavaara VD

Våra övriga researrangemang
ESTLAND
Tallinn med Tallink, kryssningar och spa-resor
En 3-dagars kryssning till Tallinn ger Er tid att hitta intressanta
shoppingställen som har det som är lite annorlunda, unikt och som alldeles bestämt inte finns i Sverige - till låga priser.
Eller varför inte unna Er en härlig avkopplande 4 dagars resa
till något av Estlands moderna Spa-anläggningar?

LETTLAND
Riga med Tallink - kryssningar och hotellresor
Vid påsktid 2006 startade Tallink upp en färjeförbindelse mellan Stockholm och Riga, Lettlands huvudstad, som med sina
ca 750.000 innevånare är en metropol i Baltikum. Även resor
till Jurmala.

Riga & Jurmala Spa med flyg
3- och 4-dagars resor till den pittoreska badorten Jurmala, ca
2 mil från Riga. Boende och behandlingar på nybyggda Jurmala Spa & Konferenscenter.
För ovanstående resor gäller som regel egen bussanslutning från (Söderhamn)/Sandviken/Gävle/Skutskär/
Uppsala. Även direkt från Frihamnen/flygplatsen.
Övriga avreseorter - begär offert.

VILNIUS 5 dgr
LITAUEN

Avresor vissa onsdagar

FINLAND
Helsingfors, Åbo m.m.
Grupp-, konferens-, studieresor osv. Kryssningar, hotellresor,
flyg (kan kombineras med båtresa). Begär offert.

SÅ NÅR DU OSS
Telefon
Privatresor
026 - 10 53 60
Grupp- och konferensresor 026 - 10 53 60

Binfo@marjavaara.se
http://www.marjavaara.se
803 11 GÄVLE
info@marjavaara.se
http://www.marjavaara.se
Öppettider
Måndag – torsdag
09.30-18.00
Fredag
09.30-17.00
Lunch
13.00-14.00
Enligt resegarantilagen är säkerhet ställd till Kammarkollegiet.

Åland
Hotell, stugor, konferens-, golf- och fiskepaket m.m.

Stockholm
Weekend, chartrad buss. Hotell, teater osv.

Buss och reseledare medföljer
som regel under hela resan!

Dagsresor med chartrade bussar
Konferens– och specialresor
till Finland, Baltikum och övriga Europa

Europa interior

Organiserade resor
med frihet!

Kafe-kokong

Enligt resegarantilagen är säkerhet ställd till Kammarkollegiet

S 13

Program Preliminärt

5-dagars resa till VILNIUS i Litauen

Priset inkluderar: Buss från (Söderhamn)/Sandviken/Gävle/Skutskär/
Uppsala/Stockholm (påstigning på orter längs E4) Båtresa Stocholm Riga inkl.t/r hyttplats.
Logi 2 nätter
inkl. frukost på centralt.beläget
Hotellresa
till Tallinn
4 dgr
hotell, rundtur/shopping/guidad tur (t.ex. bärnstensarbeten) o.s.v.
Priset
inkluderar följer
buss under
från hela
(Söderhamn)/Sandviken/Gävle/SkutsChaufför/reseledare
resan.

Dag 1

Avg. Buss avgår från/ankommer till:
10.00
Söderhamn,
Resecentrum
Program
(Lokala
tider anges)
11.30
Sandviken, Emanuelsson Ljud & Bild
Dag 1Gävle, busstationen
12.00
kär/Uppsala, båtresa Stockholm-Tallinn inkl. hyttplats t/r.
12.20
Skutskär,
Noris
Avg.
Buss avgår från/ankommer
till:
Tierps
kyrka
vid E4
10.00
Söderhamn,
Resecentrum
Logi en natt, oftast på centralt belägna Hotel Metropol - ett av Tallinns 12.55
11.30
Sandviken, Emanuelson
Ljud & Bild
Björklinge,
Röde Orm
bästa - inkl. frukost, rund- och shoppingtur, transfer hamnen-hotellet t/r. 13.30
12.00
Gävle, busstationen
14.15
Uppsala,
Scandic Hotell
OBS! Fler hotellalternativ kan anordnas mot tillägg.
12.20
Skutskär, Noris
17.00
Avgång
från Stockholm
12.55
Tierp,
kyrkan vid Piazza
E4
17.00
1:a
dukningen
Ala Carte
Grupper/konfererande - begär offert.
13.30
Björklinge,
Röde Orm Tallink
16.30
1:a dukningen.Buffé
14.15
Uppsala, Scandic Hotell
20.00
2:a
dukningen Piazza Ala Carte
Buss och reseledare medföljer som regel under hela resan!
17.00
1:a dukningen buffé
19.30
2:a
dukningen Buffe Tallink

Frånpris per person

A-kategori fönsterhytt

Pris per person

17.30

Avgång från Stockholm

20.00
07.0020.45

2:a dukningen buffé
Frukost
serveras.
2:a dukningen
a la carte

4

3

2

1

Däck 5, 8 & 9 1495

1795

1995

3500

1795

1995

2500

4000

2750

4500

Däck 5, 8 & 9

A Premium, dubbelsäng Däck 5, 8 & 9
ISABELLE
Antal
personer
1
Lyx,
dubbelsäng*
* i hytten Däck 8 & 9
B-kategori, innerhytt Däck 5, 6, 7 & 9 4950
Svit,
dubbelsäng*
*
Däck 58 &
A-kategori
fönsterhytt
Däck
& 96
5500
DE Lyx, dubbelsäng ** Specialfrukost
Däck 9
ingår. 7000
Juniorsvit, dubbelsäng Däck 9
8000

Högsäsongstillägg 1/7 - 19/8: 250:- per person

2 45003
4
3750 3500 2975
4100 6000
3850 3500
5000
6000

Reservation för ev. ändringar och prisavvikelser som uppkommit efter denna
prislistas publicering.

11.00

11.20
Dag

Guggenheims Hermitage Muceum

Måltidspriser Ombord
Måltidspriser
ombord
Smörgåsbord vuxen

Sjöfrukost
Sjöfrukost

Vuxen
ungdom
12-17 år
ungdom 12-17 år
barn 6-11 år (0-5 år gratis)

Förköpspris

Ombordpris

Förköpspris

258
138 270
144
92

barn 6-11 år (0-5 år gratis)
98
Spec.
gruppmenyer
för 10
minst
Spec. gruppmenyer
för minst
personer, 258 270
för övriga
platsreservation
tillplats10
personer,
för övriga
kupongvärde. till kupongvärde.
reservation
vuxen
vuxen
ungdom 12-17
år år
ungdom
12-17
barn 6 - 11 år ( 0-5 år gratis)

92 98
55 60
42

Ombordpris

276
288
147
153
101

Ankomst till Riga.

direkt via
Riga anges
mot Vilnius,
77 km.tid
Reseinformation.
2Buss
Estniska
tider
(svensk
+1 timme)
Besök vid Bauska i Zemgallen Slott, Hertigens borg samt

Dag 3

07.00-09.00 Frukost serveras på hotellet .
Dag 3Utflykt till Trakai Slott, vi beser hela Litauens historia och
09.00
07.00- lunchar
Frukost serveras
på hotellet..
vid stranden
av Galvessjön där bärnstensförsäljare
12.00
Utcheckning från hotellet. Busstransfer till centrum.
visar sina stenarbeten. Under eftermiddagen i Vilnius besö
16.00
Ombordstigning.
ker
vi Bärnstenmuseet och ev. Gedeminas slott ovanför
17.30
Buffé, 1:a dukningen.
Vilnius
medTallinn.
panoramautsikt över den vackra staden.
18.00
Avgång från
S:t
Paulskyrkan
18.00
À laPeter
carte, 1:a
dukningen är speciellt vackert smyckad av 2000
stycken
20.30
Buffé, 2:a skulpturer
dukningen. och ornamenten runt väggar och tak.

Dag 4

À lalacarte
carte
À

13.00
12.30
12.00
11.30

07.00– samt
FrukostTyska
serveras.
Ordens medeltidsborg. De ligger mellan
09.30
floderna Memele och Musa i ett naturskönt område.
10.00
Ankomst till Tallinn.
17.00-18.00
Ankomst
till Vilnius, inchecking på hotellet.
10.30
Rundtur
med buss.
13.00
Incheckning på hotellet.

21.15

Smörgåsbord

Ank.
14.50
13.30
13.00
12.45 Ank
12.30 15.15
12.00 13.45
11.30 13.15

17.452 Baltiska
1:a dukningen
la carte (svensk tid +1 timme)
Dag
tider aanges

ROMANTIKA & M/S Viktoria
Antal personer i hytten
B-kategori innerhytt

Utdrag ur: Särskilda resevillkor för Marjavaara Resor AB

(Lokala tider anges)

À la carte 2:a dukningen.

07.00- Frukost serveras på hotellet
Dag 4Efter
Svenska
tiderlämnar
anges
08.30
utchecking
vi Vilnius och beger oss till Europas
av franska geologer)
06.30– geografiska
Frukost serverasmedelpunkt(beräknad
ombord
ute på landsbygden. Ev. lunch iLido. Nu kan vi shoppa t.ex.
09.30
i Ankomst
Rigas Central
Market Tirgus,som är en av Europas största
10.15
till Stockholm
grossister.
10.30
Bussen avgår mot hemorten, om inte annat meddelats

16.00
ReservationOmbordstigning
för ev. ändringar och tidsavvikelser i programmet.
17.30
Avgång från Riga
17.30 1:a dukningen Buffé,Tallink, à la carte Piazza
20.30
Buffé Tallink
2:ai d.
Hotell METROPOL
ligger
stadens kärncentrum nära den medeltida Gamla Stan, inte
21.00
Piazza
ala Carte Hotellet har utmärkt service, såsom konferensservice,
långt från
Tallinkterminalen.

restaurang, cafe, lobbybar Berlin, Mapau, skönhetssalong, bastur, möjlighet till klassisk

Dag
5 Svenska
anges
massage
o.d.. Alla tider
rum har
dusch/WC, hårtorkar, telefon, SAT- och betal-TV samt

107
276
288

06.30Frukost serveras ombord
minibar.
09.30 Ankomst till Stockholm
OBS! Fler hotellalternativ kan anordnas mot tillägg.
10.30 Bussen avgår mot hemorten, om inte annat meddelats

107
101
6065
47

Uppge namn och födelsedat. (6 siffror) för samtliga resenärer i samband med
UppgeGlöm
namnej och
födelsedatum
(6 siffror) för samtliga resenärer i samband med bokning.
bokning.
passet
på resan!
Icke nordiska medborgare skall kontakta Lettlands Ambassad i pass- och
Glöm
ej
passet
eller
ditt
nationella
id-kort
på resan!
visumfrågor. Besökaddress: Odengatan 5, 10432
Stockholm
tel. 08-7006300, 70096302

Reservation för ev. ändringar och tidsavvikelser i programmet.

barn 6 - 11 år ( 0-5 år gratis)
37
41
Övriga tillägg
Avbeställningsskydd, pris per person ..............................
200
Övriga
tillägg
Barn 6-11 år i sällskap med förälder. Egen bussplats och
500
Avbeställningsskydd,
pris
per
person
...................................
200
egen bädd i hytten/hotellrummet i mån av plats ..............
Barn 6-11 år i sällskap med förälder. Egen bussplats och
egen bädd i hytten/hotellrummet i mån av plats ................... 500

Icke nordiska medborgare, kontakta Estniska Ambassaden i pass- och
Hertigen av Finland och sedermera Sveriges Kung Johan III,( en son till Gustav Vasa
visumfrågor. Telefon 08-545 122 82
och Margareta Lejonhjärta) gifte sig 1562 med prinsessan Katarina Jagellonica av
Polen i Kadetralen Square (se.bild). Nedre bild är Guggenheims moderna muceum
är säkerhet
ställd
till Kammarkollegiet
iEnligt
Vilnius. resegarantilagen
Staden kommer att överraska
med sin
modernitet
och på samma gång
sina tusenåriga anor i Europas kultur och historia.

Resans pris skall betalas enligt överenskommelse
Utdrag ur: Särskildaärresevillkor
Marjavaara
Resor AB
Avbeställningsskyddet
frivilligt ochför
återbetalas
ej. Skyddar
mot
Resans pris skall betalas enligt
överenskommelse.
avbeställningskostnader
– utöver
en expeditionsavgift om 200:–/perAvbeställningsskyddet
är frivilligt
ochsom
återbetalas
ej. resenären, make/
son
– vid akut sjukdom/
olycksfall
drabbar
maka,
sammanboende,
barn, förälder
eller en
syskon.
AvbeställningsSkyddar
mot avbeställningskostnader
– utöver
expeditionsavgift
om 200:–
skyddet
endast
mot uppvisande
av drabbar
giltigt läkarintyg
utfär/persongäller
– vid akut
sjukdom/
olycksfall som
resenären,som
make/maka,
dats
senast avresedagen.
Intyget
redovisa sjukdomens art, dasammanboende,
barn, förälder
eller skall
syskon.
tum
för första undersökning
samt när
konstaterades
för-som
Avbeställningsskyddet
gäller endast
mot sjukdomen
uppvisande av
giltigt läkarintyg
hindra resan. Avbeställningsskyddet gäller ej för eventuell merkostutfärdats senast avresedagen. Intyget skall redovisa sjukdomens art, datum för
nad vid ombokning av hytter, hotellrum o.d. för övriga deltagare i
första undersökning samt när sjukdomen konstaterades förhindra resan.
samma sällskap.
Avbeställningsskyddet gäller ej för eventuell merkostnad vid ombokning av
hytter, hotellrum o.d. för övriga deltagare i samma sällskap.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER
AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER

Mer
dagar
före
avresa
Mer
änän
3030
dagar
före
avresa
30–15 dgr före avresa
30–15 dgr före avresa

200:–/person
200:–/person
20% av resans pris/person, dock
20% av resans pris/person, dock lägst
lägst 500:–/person
500:– /person
75% av resans pris/person
75% av
resans
pris pris/person
/ person
Resans
totala

14 dgr - 48 timmar före avresa
14Senare
dgr - 48
före avresa
äntimmar
48 timmar
Vid akut sjukdom/olycksfall med
200:– (exp. avg/pers)
Senare
48 timmar
Resans totala pris/person
giltigt än
avbeställningsskydd

Vid akut sjukdom/olycksfall med
200:– (exp. avg/pers)
giltigt avbeställningsskydd
Ändringar som innebär annan avresedag och/eller destination, räknas som av–
nybeställningar. Ändringar som innebär justering av en eller flera delar i bokning
medför en ombokningsavgift om 100:–/person och ändrad del. Gäller även
Ändringar som innebär annan avresedag och/eller destination, räknas som av–
deltagarbyte.
och nybeställningar. Ändringar som innebär justering av en eller flera delar i
bokningen,
medför
en ombokningsavgift
om 100:–/person och ändrad del. Gäller
Resenären
förbinder
sig:
även vid deltagarbyte.

- att respektera ordningsbestämmelser som gäller för resan tra

Resenären
förbinder
sig:
portföretag
etc.

- att
stå för kostnader
för eventuell skadegörelse
påresan
transportmedel
- att
respektera
ordningsbestämmelser
som gäller för
transport
företag
o.d.etc.
- att
kostnader
skadegörelse
på transportmedel o.d.
- stå
att för
uppträda
såför
atteventuell
medresenär
icke störs.
- att uppträda så att medresenär icke störs.

Åsidosätter resenären i väsentlig grad något av vad som åligger denne enligt ov
Åsidosätter
resenären
i väsentlig
grad denne
något av
som åligger
denne
förbehåller
vi oss rätten
till att skilja
frånvad
påbörjad
resa. Vi
ägerenligt
därtill rät
ovan,
förbehålleross
vi oss
att skilja
denneHar
från
påbörjad
resa.när
Vi äger
därtill avs
tillgodoräkna
deträtten
totala till
priset
för resan.
resan
påbörjats
resenären
rättfrån
att tillgodoräkna
totala priset
för resan.
Har på
resan
påbörjats
när
densamma, oss
får det
resenären
företa
hemfärd
egen
bekostnad
u
resenären
avskiljs från densamma,
återbetalningsskyldighet
för oss. får resenären företa hemfärd på egen bekostnad utan återbetalningsskyldighet för oss.
Vid sjukdom under resan får resenären själv stå för alla kostnader för event
Vidläkarvård,
sjukdom under
resan får resenären
själv stå för alla
för eventuell
sjukhusvistelse,
särskild hemtransport
etc. kostnader
Resenär som
är medveten
läkarvård,
sjukhusvistelse,
etc.att
Resenär
som läkare
är medveatt dennes
hälsotillståndsärskild
inte är hemtransport
gott, är skyldig
konsultera
före res
tenbeställning
om att dennes
intepå
är egen
gott, är
skyldig att konsultera läkare före
samthälsotillstånd
deltager i resan
risk.
resans beställning samt deltager i resan på egen risk.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av arrangemang, priser och tidtabeller p.g.a. fo
Vi förbehåller
oss rätten
ändringar av arrangemang,
priser och
tidtabeller
p.g.a. p.
majeure eller
andra till
omständigheter
utanför vår kontroll
samt
prisförändringar
force
majeure eller andraVi
omständigheter
utanför
kontroll
samt prisförändringar
valutakursändringar.
förbehåller oss
även vår
rätten
att inställa
resa med för få a
p.g.a.
valutakursändringar.
Vi förbehåller
oss även rätten att inställa resa med
deltagare
eller av annan tvingande
orsak.
för få antal deltagare eller av annan tvingande orsak.

Det åligger resenären att själv kontrollera pass– och visumbestämmelse
Det åligger resenären att själv kontrollera pass– och visumbestämmelser.
I övrigt gäller: SÄRSKILDA RESEVILLKOR för arrangemang av Marjava
I övrigt
SÄRSKILDA
RESEVILLKOR
förför
arrangemang
av MarResorgäller:
AB och
ALLMÄNNA
RESEVILLKOR
sällskaps– och
gruppre
javaara Resor AB och ALLMÄNNA RESEVILLKOR för sällskaps– och
fastställda av Svenska Resebranschens Förening (SRF) o
gruppresor fastställda av Svenska Resebranschens Förening (SRF)
Researrangörsföreningen i Skandinavien (RiS) efter överläggningar m
och Researrangörsföreningen i Skandinavien (RiS) efter överläggningar
Konsumentombudsmannen
(KO).
med
Konsumentombudsmannen
(KO).
I övrigt
gällerrespektive
resp. hotells
och och
transportföretags
bestämmelser.
I övrigt
gäller
hotells
transportföretags
bestämmelser.

