
 

 
 
Kostnads- och resevillkor 
 
Priset för resan (se standardprogram) är cirka 5 300 kr per deltagare för en grupp om 25-

30 personer. Vid annat deltagarantal eller annat program, lämnas särskild offert.  

 

Vi reserverar oss för prisförändringar på grund av extra höga flygpriser under vissa datum, 

valutaförändringar mm. 

 
I priset för resan ingår: 

 Resa med lågprisflyg (villkor se nedan), helpension och logi. 

 En dags förberedande föreläsning och workshop på skolan med SKMA:s 
pedagog.   

 Guidning av SKMA:s pedagoger under resan samt lokala guider på plats. 

 Elevaktiva inslag ledda av SKMA:s pedagoger. 
 
I priset ingår ej: 

 Resa från skolorten till och från flygplatsen i Sverige. 

 Försäkring och avbeställningsskydd.  

 Skolan ansvarar för att alla elever och lärare har en giltig försäkring som 
täcker sjukdom och olycksfall. SKMA tecknar ej försäkring för resans 
deltagare. 

 
Resevillkor 

 Antal deltagare måste meddelas i samband med bokningen. 

 Namnlista med födelsenummer skall lämnas till SKMA allra senast en månad 
före avresa.  

 Två veckor före avresan skall även kopia på bildsidan i passet och eventuella 
matallergier vara SKMA tillhanda.   

 Priset för resan baseras på lågprisflyg och alla namnändringar efter att bokning 
är gjord kostar 1250 kr per person, en kostnad som debiteras skolan. För 
personer som anmäls senare än två månader före avresa kan en extra kostnad 
för dyrare biljetter uppkomma. 

 Vid lågprisflyg kan avresetider ändras utan att flygbolaget kompenserar 
kunden. 

 Skulle flyget helt ställas in hjälper SKMA till att ordna alternativ hemresa. 
Eventuella extra kostnader debiteras skolan. 

   
 Betalnings- och avbokningsvillkor 

 Anmälningsavgiften, 1000 kr per deltagare, erläggs i samband med anmälan. 
Vid eventuell avbokning av resan efter att bokning av flyg gjorts, återbetalas ej 
denna kostnad. 

 Slutbetalning av resan sker senast 14 dagar före avresa.  

 Sker avbokning senare än 30 dagar före avresan, men tidigare än 14 dagar före 
avresan återbetalas 40 % av resans totala pris. 

 
 
 
 

 


