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Resan till Peking
Välkommen till den majestätiska megametropol, den kommunistkapitalistiska
kejsarhögborg och den dynamiskt expanderande framtidsstad som bär namnet
Peking!
Peking är en förunderlig stad, som lämnar besökarna fulla av intryck. Stadens historia är lång, skiftande och
dramatisk. Härifrån styrde Kublai Khan en gång sitt mongoliska världsimperium. Här lär Mingkejsaren Yongle på
1400-talet uppföra en praktfull kejsarstad som skulle imponera på vasallstaternas sändebud och visa alla vem
som var Himlens Son och härskare över Mittens rike. Här härjade en bondearmé 1644 som jagades bort när
manchuerna vällde ner från området norr om Muren och erövrade staden och resten av Kina. Hit kom
västerlänningarna efter att deras kanonbåtar besegrat Kina under 1800-talets Opiumkrig och anlade ambassader,
missionsstugor och universitet, anläggningar som sedan belägrades av uppretade religiösa fanatiker under det så
kallade Boxarupproret den heta sommaren 1900.
I en av salarna i den mäktiga kejsarboningen Förbjudna staden upphörde en vinterdag 1912 den fyratusenåriga
kinesiska kejsardömet att fungera. Från stadens mest symbolladdade byggnad, Den Himmelska fridens port,
proklamerade Mao Zedong 1 oktober 1949 sin seger i det långa inbördeskrig som sargat Kina och utropade
Folkrepubliken Kina. Framför samma port samlades under den vildsinta kulturrevolutionen på 60-talet
hundratusentals unga rödgardister som hyllade sin ledare och viftade med ”Maos lilla röda” innan de gick
bärsärkagång mot allt som upplevdes som gammalt, traditionellt och förborgerligat, egendom såväl som
människor. Mao begravdes i sitt gigantiska mausoleum mitt på Himmelska fridens torg 1977. Våren 1989
upprättade demonstrerande studenter sitt högkvarter strax intill under de rusiga månader då man kämpade för ett
nytt och friare Kina och hamnade på kollisionskurs med det gamla ledarskapet under Deng Xiaoping.
Studentprotesterna slogs ner, och snart blåste nya vindar i den mycket vindpinade huvudstaden. Under 90-talet
sattes den ekonomiska tillväxten främst i Kina, och huvudstaden Peking blev tillsammans med konkurrenten
Shanghai symbolen för Kinas modernisering. Att Peking beviljades OS 2008 blev bekräftelsen på att staden
etablerats som en internationell metropol.
Staden genomgår för närvarande en transformering utan motstycke i historien, kanske mer omvälvande än när
Mingkejsarna på 1400-talet raserade mongolernas huvudstad. De traditionella pekingkvarteren har rivits i en
nästan hysterisk takt och fått ge plats för nya höghus, kontorskomplex, shoppingcentra och genomfartsleder.
Ett nytt Peking växer fram, och vill man uppleva en hisnande samhällsomvandling på plats är definitivt rätta tiden
att besöka Peking nu. Men tittar man lite bortom byggkranarna, shoppinggallerierna och höghusen kan man
fortfarande uppleva det gamla Peking, med sopåkare, gamla farmor i vit sorghätta som passar barnbarnen som
leker utanför hennes port, rykande gatustånd som serverar traditionella pekingläckerheter, gubbarna som spelar
majong på en trottoar och pratar strunt, barnen i sina röda halsdukar som cyklar till skolan. Än finns den gamla
kejsarprakten kvar att beskåda och begapa, nu i nyrestaurerat skick. Peking är en stad som inte liknar någon
annan, kontrastrik som få andra städer, kaotisk och konstfull, kommunistisk och kommersiell, allt på samma gång!
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Resan till Peking
– upptäcktsfärd i Peking med Incense, 8 dagar
En vecka i Kinas omtalade huvudstad. Mats Sandberg och/eller Stefan Wennerholm guidar runt
i den stad där de bott och arbetat i åtta år. De klassiska sevärdheterna besöks givetvis med
initierade introduktioner, men vi hinner också ta del av det ”riktiga” Peking bortom
turiststråken med lokala favoritrestauranger och gamla gränder. Rika tillfällen till shopping på
Pekings berömda marknader ingår förstås också.
RESEÖVERSIKT
Dag 1. Avresa från Sverige.
Dag 2. Ankomst Beijing Capital Airport. Trumtornet och ricksha genom hutongerna.
Dag 3. Beijing City Planning Exhibition Hall, Himmelska fridens torg, Förbjudna staden, tehus.
Dag 4. Kinesiska muren vid Mutianyu. OS-arenorna, inkl ”Fågelboet”. CCTV-huset.
Dag 5. Himmelens tempel. Sidenbutik. Sommarpalatset.
Dag 6. Shopping!
Dag 7. Programfri dag. Avslutningsbankett med Pekinganka.
Dag 8. Hemresa.

Kan förlängas till Xi’an och/eller Shanghai (eller med sol och bad på Hainan).
INNEHÅLL
Dag 1. Avresa från Sverige. Flygtiden är ca åtta timmar. Tidsskillnaden mellan Sverige och Kina är sex timmar
när Sverige har sommartid. På planet äter vi middag, ser kanske på någon kinesisk film, eller försöker sova innan
vi serveras frukost strax innan ankomsten till Kina.
Dag 2. Vi landar på Beijing Capital Airport ca 09.20 på morgonen lokaltid. Efter passkontroll och
bagageupphämtning möter färdledaren från Incense. En ca 45 minuter lång bussresan tar oss till vårt hotell.
Incheckning och inkvartering.

© Wennerholm & Sandberg, Incense Kalix Sverige 2003-2011

incense.se
C/O SANDBERG
POSTGATAN 4 A SE-952 33 KALIX. .
MOBIL SVERIGE: 070-646 68 04 (MATS), 070-609 11 85 (STEFAN).
MOBIL KINA: +86 136 833 822 62 (MATS), +86 1371 8353 040 (STEFAN).
ORGANISATIONSNUMMER: 969693-1733. BANKGIRO: 5633-0079. POSTGIRO: 28 21 40-3.
MOMSREG.NR/VAT-NR/F-SKATT: SE969693173301
E-POST: incenseinchina@yahoo.se. HEMSIDA: www.incense.se.

incense.se

Därefter är det dags för en introduktion av Peking, Bei Jing - ”den norra huvudstaden” -, Kinas huvudstad under
mer än 1000 år, dess geografi och historia. En god översikt av Pekings centrala delar får man om man klättrar
upp i Trumtornet, som ursprungligen anlades som centralpunkt i mongolernas enorma rike (med utbredning från
Korea till Ungern). I tornet trummade man förr vid vissa klockslag under dygnet för att markera tiden för
Pekingborna. Tornet ligger vid den mittaxel som skär tvärs genom Peking och markerar ”mitten” i ”Mittens Rike”,
kinesernas egen Greenwich-median om man så vill. Längs denna axel, från den södra till den norra stadsporten,
ligger Pekings alla viktiga historiska byggnader. Här uppe ges en orientering om stadens utveckling och om de
kejsardynastier – Yuan, Ming och Qing, som har styrt Kina från Peking. Eventuellt ges också en förevisning av
hur man trummade i tornet förr i världen.

När vi klättrat ner från Trumtornet väntar våra rickshas på att få föra oss längs Pekings klassiska så kallade
hutonger, smala gränder som vindlar sig genom några av Pekings äldsta ännu bevarade kvarter av låga, grå,
pekingska fyrkantsgårdar. Färden för oss genom ett område som kallas Shichahai, bl a via Silvertackans bro,
som går mellan två av de konstgjorda sjöar som tidigare utgjorde slutpunkten för Kejsarkanalen från södra Kina,
och vi har möjlighet att på närmare håll ta del av det traditionella Pekinglivet som det levts i generationer. En liten
titt in bakom de grå, hemlighetsfulla murarna blir det också.

Rickshafärden slutar vid en sichuanesisk restaurang i området, alldeles intill Prins Gongs palats. Här intas vår
välkomstlunch och vi får greppa de kinesiska ätpinnarna för första gången och introduceras i hur den kinesiska
måltiden är upplagd. Efter lunchen flanerar vi en liten stund längs de pilkantade alléer som omger de tre sjöar
som ligger i centrum av området. Vi pustar ut en stund medan vi tar en kopp kaffe eller te vid någon av alla de
serveringar som växt fram i området på senare år.
På kvällen gemensam välkomstmiddag med fler kinesiska delikatesser på menyn.
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Dag 3. Idag blir det historielektion. Vi ska ta oss igenom en stor del av Pekings såväl äldre som nyare historia, ”in
real life” och till fots. Vi börjar på det osannolikt gigantiskt Himmelska fridens torg, en gång kejsarens
processionsväg ut från hans kejsarpalats men av kommunistledarna på 50- och 60-talet omformat till en
mastodontkuliss för kommunistiska manifestationer. Här har Kinas turbulenta moderna historia tagit sig
dramatiska uttryck många gånger under förra seklet.

Idag förknippar vi kanske torget mest med studentdemonstrationer, och sådant sysslade man med här redan
1919. Man demonstrerade också här mot Japans aggressioner i Kina på 1930-talet. Första oktober 1949
utropade Mao Folkrepubliken Kina på torget, här höll han också massmöten under Kulturrevolutionen då
hundratusentals (mycket) unga rödgardister paraderade förbi ”Den store rorsmannen” med ”den lilla röda” i
handen. Torget har sett en hel del våld. Våldsamheter ägde rum 1976 efter Zhou Enlais död i protest mot
Kulturrevolutionen och De fyras gäng. Och givetvis under natten till 4 juni 1989 (vi kommer alltså till torget just
efter 20-årsjubileet…) då studentprotesterna som startat under våren samma år krossades under ännu outredda
former. Fortfarande är torget en extremt hårdbevakad plats, i synnerhet vid viktiga årsdagar och vid möten i
Folkets stora sal, sessionssalen för Kinas parlament.

Vi får en översikt över staden Pekings historia, geografi och tänkta framtid i den närbelägna Beijing City
Planning Exhibition Hall. Efter att vi har utforskat Torget promenerar vi rakt norrut genom den ståtliga
Himmelska fridens port (med Maos nuna) upp mot det allra heligaste – Den Förbjudna Staden hem för
kejsaren av Kina, Himlens son, från det att tredje kejsaren av Mingdynastin, den kraftfulle Yongle, flyttade in med
kejsarinna, fruar, konkubiner, barn, ämbetsmän och tjänare 1420 tills det att den siste kejsaren av Qingdynastin,
den ömklige Pu Yi, sparkades ut ur palatset tillsammans med fru, bihustru, diverse släktingar och så mycket av de
kejserliga dyrbarheterna han fick med sig 1924. Förbjudna staden är en extraordinär sevärdhet, en värld i sig, och
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vi försöker återskapa så mycket som vi hinner av flydda tider innanför murarna under de timmar vi strövar runt i
palatset. Lunch under dagen.

När vi kommit ut genom Förbjudna stadens norra port styr vi våra steg genom Jingshanparken, den park som
omger det s.k. Kolberget, den konstgjorda kulle som enligt feng shui-principer anlades norr om kejsarpalatset för
att skydda mot onda andar, kalla vindar, elaka barbarer och annat hemskt som kunde komma norrifrån. Här
hängde sig den siste kejsaren av Mingdynastin 1644. Idag är det en populär tillflykt för Pekingborna, och på
söndagar samlas många äldre här för lite spontan körsång! Det är bara att sjunga med! Här får vi också en
förevisning i klassiskt kinesiskt tedrickande i ett tehus. Middag.

Dag 4. Världens största, men också världens mest värdelösa försvarsanläggning? Kan inte ses från månen, är
inte en sammanhängande försvarslinje och är varken påbörjad eller avslutad av Qin Shihuangdi, den förste
kejsaren ”som lät bränna alla böckerna i Kina” (för att tala med Evert Taube). Men det är Den Kinesiska Muren –
The Great Wall. Mycket omdiskuterad och mytomspunnen, och även om inte alla myterna är sanna så är den nog
imponerande i sig själv där den ringlar fram i olika avsnitt från Stilla havet till Gobiöknen, ungefär 700 mil lång. De
jordbrukande kinesiska rikena började bygga vallar av stampad jord för att försvara sig mot påfrestande, beridna,
boskapsskötande folkslag norrifrån på 400-talet f. kr. Vallar som sedan förstärktes och byggdes ut under Den
Förste Kejsaren, Qin Shihuangdi, som enade Kina. Därefter har Muren förstärkts under bl a Han- och
Mingdynastierna. Trots det enorma arbetet och de människoliv som spilldes dög den dåligt som
försvarsanläggning, för två gånger intogs Kina av ”barbarer” norrifrån. Dels på 1200-talet, då mongolerna vällde
fram, och 1644, då manchuerna släpptes igenom Muren för att rädda Kina från ett bondeuppror. Numer gör den
emellertid succé som turistattraktion.
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Vi besöker Muren vid Mutianyu, (samma ställe som kronprinsessan Victoria besökte då hon var i Peking!), och
där turistgrupperna och kommersen är något mindre än på andra ställen. Fri vandring längs muren under några
timmar, innan vi vänder åter mot Peking. Lunch. I samband med lunchen besöker vi en förevisningsfabrik där vi
får en inblick i hur man tillverkar cloisonné, traditionellt Pekingkonsthantverk i emalj med rötter i Mingdynastin.
På hemvägen ägnar vi oss åt betydligt modernare, men nästan lika spektakulära och omtalade, byggnadsverk.
Vi besöker den stora arenan från OS i Peking 2008, det imponerade ”Fågelboet” och den omgivande olympiska
parken med vattensportarenan ”Vattenkuben”. Vi passerar också Pekings kanske mest avantgardistiska
nybyggnation, det nya tvhuset. Middag.

Dag 5. Denna morgon börjar vi lite tidigare för att hinna ta del av, och kanske medverka i, morgonaktiviteterna i
en av Pekings parker, Tiantanparken. Om morgnarna sjuder Pekings parker av liv. Framför allt stadens
pensionärer utnyttjar stadens grönområden för hälsofrämjande och sociala aktiviteter. Givetvis praktiserar man de
klassiska kinesiska konstarterna qigong och taiji, men man sysslar också med svärdsdans, solfjädersdans,
diverse bollsporter, husmodersgymnastik och elegant pardans!

I parken ligger också det berömda Himmelens tempel, som vi sedan besöker. Kinas gamla kejsare – och kanske
också dagens kommunistiska härskare - levde sedan Shangdynastin, 1000 år f. Kr. med föreställningen att de
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styrde Kina med mandat från Himlen. Förlorade man det mandatet förlorade man också makten över Kina. För att
inte göra det gällde det att hålla sig väl med himlen, och det gjorde man bland annat genom att kejsaren offrade
till Himlen från altaret vid Himmelens tempel, söder om stadsporten. Detta höll man på med ända till 1913, alltså
in i den kinesiska republikens tid. Vi besöker tempelanläggningen under resten av förmiddagen. Anläggningen
domineras av själva offerhallen med sin unika arkitektur och konstruktion, en byggnad som anses höra till
Pekings främsta sevärdheter och finns upptagen på FN: s världsarvslista.
Ett uråldrigt kinesiskt fenomen är sidentillverkning. Enligt myten var det den Gule kejsarens kejsarinna som kom
på konsten att tillverka siden då en silkeskokong en dag damp ner i hennes varma tekopp och hon fiskade upp en
lång, stark och glänsande tråd. Fakta i form av arkeologiska fynd säger att kineserna tillverkat siden åtminstone
sedan stenåldern. Vi besöker sidenbutiken Yuanlong och får en introduktion i hur det går till att tillverka
sidentyger. Lunch.
En pärla är Sommarpalatset, kejsarfamiljens luxuösa rekreationsanläggning strax utanför Peking, som framför
allt var änkekejsarinnan Ci Xis favorittillhåll. Palatsanläggningen förstördes av västtrupper, två gånger tom! Ci Xi
byggde oförtrutet upp palatset. Pengar till uppbyggnadsprojekten lär ha skaffats fram bl a genom den lilla finten
att palatset kallades för ”Flottans övningsanläggning”. Idag ser vi palatset med den berömda Marmorbåten,
Långa gången och Ci Xis privatteater som det såg ut vid Ci Xis bortgång 1908. På kvällen middag och den
obligatoriska dosen kinesisk traditionell kultur: Pekingopera!

Dag 6. Dagen bjuder på ”organiserad shopping”, dvs. transport till några av Pekings mest berömda
inköpsställen: Antikmarknaden Panjiayuan (här finns allt mellan himmel och jord i form av äkta och oäkta
antikviteter, krimskrams och dyrbara skatter om vartannat), varuhuset Hong Qiao (tre våningar med allt från
elektronik och märkliga makapärer till märkeskopior, pärlor och en mycket levande fisk- och skaldjursmarknad!,
bakom ligger ett leksaksvaruhus), klassikern Sidenmarknaden. Yaxiumarknaden, som är en av Pekings
populäraste inomhusmarknader för märkeskopior av kläder, skor, väskor samt allt möjligt annat.
Lunch ingår. Middag på egen hand.
EXTRA! Den som önskar kvällsaktivitet kan lägga till en gemensam middag med efterföljande
akrobatikföreställning denna kväll. Bokas och betalas på plats i Peking. Pris ca 150 kr.
Dag 7. Ledig dag för egna aktiviteter och shopping på egen hand. Incense bistår med tips och handledning. För
den som kanske inte vill shoppa, vilket annars är lätt hänt, anordnar vi något mot ett litet tillägg historiskt eller
kulturellt evenemang, som besök i konstområdet Factory 798, guidad vandring i de spännande gamla
Legationskvarteren, besök vid Lamatemplet eller någon annan aktivitet som är intressant och aktuell.
Mot kvällningen samlas vi till pekingankabankett, då vi som avslutande festmåltid kalasar vi på Pekings mest
berömda pippi.
Dag 8. Hemresa till Sverige tidig eftermiddag. Hemkomst på eftermiddagen svensk tid samma dag.

RESDATUM: Se hemsidan. www.incense.se
RESANS PRIS: Se hemsidan. www.incense.se
Enkelrumstillägg: 1 500 kr
Avbeställningsskydd: 300 kr
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Resan går att förlänga till Xian och/eller Shanghai i mån av plats på flyget för senare hemresa. Kontakta
Incense för program och prisuppgift.
Minimum antal deltagare för att resan ska genomföras är 16 personer.

RESEFAKTA:
I resan ingår:
•
Flyg Stockholm-Peking-Stockholm i ekonomiklass. Måltider ombord.
•
Alla i resan ingående inrikes transporter och transfers.
•
Alla inträden till sevärdheter i program enligt ovan.
•
Inrikes och utrikes flygplatsskatter.
•
Bagagehantering och dricks till guider.
•
Västerländsk bufféfrukost på hotellet varje dag.
•
Alla måltider, utom middag dag 6 och lunch dag 7, ingår. All måltidsdryck (öl, läsk eller vatten).
•
Boende i dubbelrum, trestjärnig turistklass. (Enkelrum mot extra tillägg.) Dusch, toalett och
luftkonditionering finns på alla rum.
•
Resans hotell: turistklasshotell.
•
Svensk Kinakunning och Kinaerfaren reseledning från Incense (Mats Sandberg och/eller Stefan
Wennerholm) och lokal engelsktalande guide.
•
Incense Info inför Kinaresan (distribueras efter slutbetalning) och Incense PM om Kinas historia, kultur
och samhällsförhållanden ingår.
•
Stadskarta Peking.

OM ANMÄLAN
Anmälan skickas per e-post till incenseinchina@yahoo.se eller till Incense, c/o Wennerholm, Svanebäcksgatan 17
b, 414 52 Göteborg eller till Incense, c/o Sandberg, Postgatan 4 A, 952 33 Kalix. Använd gärna
anmälningsblankett från Incense. Uppge namn som det stavas i passet (tilltals- och efternamn)
Resan bör preliminärbokas senast 120 dagar innan avresa. Den måste slutbokas och betalas till fullo senast 60
dagar innan avresa.

OM ANMÄLNINGSAVGIFT OCH BETALNING
I samband med bokningen betalas anmälningsavgiften 1 000 kr per person in på Incenses bankgiro 5633-0079.
Slutbetalning sker mot faktura från Incense. För betalning med bankkort måste betalning ske på bankkontor i
kassa. Banken tar ut en avgift för det.
Resan bör preliminärbokas senast 90 dagar innan avresa. Den måste slutbokas och betalas till fullo
senast 60 dagar innan avresa
Efter bokning erhålls Bokningsbekräftelse och Faktura för anmälningsavgift samt för slutbetalning. . Efter
slutbetalning erhålls Avreseinformation med detaljerad information inför resan och om flyg och hotell samt Info
inför resan till Kina med praktiska råd och tips om vaccinering, valuta, klimatförhållanden, mat, klädsel, litteratur
etc. Inför avresan distribuerar vi Uppdaterat översiktsprogram, Deltagarlista samt Avresemeddelande med
aktuell information inför avresan.

OM AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställningsskydd kan tecknas för 300 kr per person. Avbeställningsskyddet ska tecknas och betalas i
samband med anmälan. Avbeställningsskyddet gäller vid sjukdom eller motsvarande allvarlig händelse som
förhindrar avresa. Det gäller mot läkarintyg. Se mer nedan om avbeställningskyddet.

OM FÖRSÄKRING
Kontrollera hemförsäkringens reseskydd. Kina har inga socialförsäkringsavtal med Sverige, så ett fullgott
reseskydd är viktigt i händelse av sjukdom eller olycksfall. Glöm inte att ta med namnet på ditt
försäkringsbolag, försäkringsnummer, och helst också försäkringsbeviset (kopia går bra).

OM VISUM TILL KINA
Svenska medborgare behöver visum till Kina. För närvarande är det oklart om visum kan ingå i resans pris
eftersom Kina har aviserat en drastisk höjning av avgiften för visum, men ännu inte annonserat när den ska
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genomföras. Se till att du har ett pass som är giltigt minst sex månader efter hemkomst och har minst två blanka
uppslag. Efter bokning får du formulär och anvisningar för visumansökan.
Incense har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. www.kammarkollegiet.se
Incense följer Konsumentverkets allmänna villkor för paketresor. www.resor.konsumentverket.se

Kontakta incenseinchina@yahoo.se för mer information om denna resa, andra resor till Kina eller om resor till
Vietnam, Kambodja, Laos och Tibet.

KONSUMENTVERKETS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR:
*AVBOKNINGSAVGIFT vid avbeställning som görs tidigare än 30 dagar före avresan är 5 % av resans totalpris/person enligt
Konsumentverkets (KO) Allmänna villkor för paketresor. Vid avbokning senare än 30 dagar före avresan se de allmänna villkoren här i § 3:
1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt
överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. [- - -]
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande: 3.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av
en kostnad motsvarande 3% av resans pris, dock lägst 300 kronor. 3.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 14 dagar före
avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 15% av resans pris. 3.1.3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 24 timmar
före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50% av resans pris. 3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall
resenären betala hela resans pris med avdrag för eventuell reseskatt.
Avbeställningsskydd kan tecknas mot en avgift på 3 % av resans pris (dock lägst 300 SEK). Avbeställningsskydd gäller vid sjukdom
och mot läkarintyg. Se nedan. Betalas tillsammans med anmälningsavgift.
*AVBESTÄLLNINGSSKYDD enligt KO:s Allmänna villkor (§ 3.2.2-3.2.4) kan tecknas mot 3 % av resans pris per person.
Avbeställningsskydd ska betalas tillsammans med Anmälningsavgift. 3.2 Om resenären träffat avtal om avbeställningsförsäkring har
resenären i fall som anges i punkt 3.2.1-3.2.3 rätt att avbeställa resan utan självrisk som framgår av försäkringsbolagets broschyr. Vad
resenären erlagt för avbeställningsförsäkringen skall inte återbetalas. 3.2.1 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller
dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt
beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 (se ovan) drabbas av allvarlig sjukdom,
försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. 3.2.2 Om en
annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för
resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig
känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden. 3.2.3 Om person med
vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall
genomföra resan utan den andra personens sällskap. 3.2.4 Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med
stöd av punkterna 3.2.1-3.2.3 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/ anläggning, i
rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigade
att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet. Vid paketresor med
buss, båt, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall
utgå vid inkvartering med högre standard, t.ex. enkelrum i stället för dubbelrum. 3.2.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt
efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller
släktskapsintyg.

SÄRSKILDA RESEVILLKOR
Avbeställning skall meddelas incense så tidigt som möjligt, alltid innan avresa. Avbeställning åberopandes avbeställningsskyddet efter
påbörjad resa medger inte återbetalning i någon del. Premien för avbeställningsskyddet betalas inte tillbaka.
Incense kan tvingas förändra resans pris om:
•
Antalet resenärer förändras.
•
Transportkostnader inkl bensinpriser förändras.
•
Skatter, avgifter, inträden förändras.
•
Valutakursen som använts vid prisberäkning förändras.
Resenär ansvarar själv för att ha giltigt pass och nödvändiga visum. Resenär ska ha fullgod reseförsäkring. Resenär ansvarar själv för att
undersöka sitt personliga hälsotillstånd och att försäkra sig om att hälsotillståndet är tillräckligt gott för att klara resan. Om resenär vid resans
inträde uteblir från resan eller inte innehar giltigt pass, nödvändigt visum eller uppfyller hälsokravet enligt ovan betraktas detta som en
avbeställning efter resans inträde. Kostnaden för resan eller del av resan återbetalas ej.
Incense har rätt att upphäva reseavtalet om
•
antalet resande är mindre än det angivna antalet i offerten,
•
hävningen av avtalet beror på omständigheter utanför incense kontroll och som inte kunde förutses vid avtalets ingående,
•
hävningen av avtalet beror på force majeur eller force majeur- liknande tillstånd.
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