
Praktisk info og reisevilkår!
!

Reiseforsikring!
Å havne på sykehus i utlandet eller å miste bagasjen kan fort bli en dyr affære. Vi anbefaler derfor 
alle våre reisende å tegne reiseforsikring. Dersom du ikke har helårs reiseforsikring, er det mulig å 
tegne forsikring for en enkelttur.!
Ved reise i EØS - EU-land bør man i tillegg ha med seg sitt Europeiske Helsetrygdekort (HELFO). 
Helsetrygdekortet erstatter ikke reiseforsikring. Dette kan du selv bestille via internett, www.nav.no. 
Du kan også henvende deg til ditt lokale Nav-kontor.!!
Avbestilling!
Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil 
medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato arrangøren mottar 
beskjeden. Reglene for avbestilling er: a) Ved avbestilling etter bekreftet bestilling er mottatt, 
betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.!
b) Ved avbestilling f.o.m. 100 til 80 dager før avreise, beholder StudioYoga det innbetalte 
depositum.!
c) Ved avbestilling 80 til 41 dager før avreise belastes kunden 50% av reisens pris.!
d) Ved avbestilling fra 40 dager og frem til avreisetids-punktet gis ingen refusjon.!!
Generell informasjon!
Dersom den reisende har bestilt dobbeltrom på reisen, må vedkommende være beredt på å betale 
enkeltromstillegg dersom vi ikke finner en reisepartner.!!
Aktive turer: Treningsturer/Yoga!
Deltakerne er selv ansvarlig for tilstrekkelig kondisjon og helse for å gjennomføre turene, slik at 
vedkommende ikke bevisst utsetter seg selv eller andre. Det forutsettes at den reisende kan følge 
gruppens oppsatte program. Fotturene arrangeres for mennesker som liker en aktiv ferie og som 
liker å ferdes i naturen.!!
Sykdommer/Allergier/Medisiner!
Personer med bestemte sykdommer / handikap / fobier / matallergier eller lignende bør informere 
StudioYoga i god tid før avreise.!!
Bilder!
Vi tar flere bilder på våre turer som vil evt bli brukt i media (web, facebook, instagram). Reisende 
som reserverer seg mot dette, må gi beskjed til reiseleder.!
Forbehold om nok påmeldte for å gjennomføre turen!
StudioYoga forplikter seg til å gjennomføre reisen slik den er beskrevet i web. Hvis det ikke skulle 
melde seg nok deltakere til en avgang for gruppereisen, kan StudioYoga avlyse turen senest 40 
dager før avreise, og den reisende vil få alle innbetalte beløp refundert.!!
Driks!
På turene våre kan du møte forhold du ikke er vant til, som for eksempel «driks». I mange land er 
drikssystemet mer organisert enn vi er vant til, og det er forventet at lokalguider og sjåfører mottar 
en viss sum driks i løpet av reisen, da lønnen i servicebransjen ofte er avstemt i forhold til dette. 
Driks er ikke inkludert i prisen da dette er individuelt og frivillig.


