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Natur- och studieresa till Qinghai och Tibet
17 dagar
Översiktsprogram
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11

Dag 12
Dag 13

Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17

Avresa från Sverige
(L, M) Ankomst Peking, inkvartering på Far East Youth Hostel.
(F,L,M) Morgonflygning PEK-XNN. Ankomst Xining. Lunch. Buss 100 km till Qinghaisjön
(Kokonor) på 3200 meter. Övernattning vid sjön. Naturstudier.
(F,L,M) Soluppgång vid Qinghaisjön, fågelskådning, sjön är känd för sin fågelskådning och unika
miljö. Buss till Xining. Tåg N917 kl 20.23.
Hela dagen på tåget, kl 21.50 ankomst Lhasa.
(F,L,M) Jokhangklostret, Barkhorområdet, Dropenling hantverkscenter. Hantverkspromenad i
centrala Lhasa.
(F,L) Seraklostret. Traditionellt tibetanskt sjukhus. Besök på gymnasieskola.
(F,L) Potalapalatset, Sommarpalatset, Dekyi barnhemsskola.
(F,L,M) Buss till Namtsosjön, en av världens högst belägna sjöar, (ca 6h) via Yangpachen,
Tashedo island. Besök hos nomadfamiljer på vägen. Hur många yakar har en familj?
(F,L,M) Nyenchen Tanglha, soluppgång, vandring i området, kloster, eremitgrottor,
naturstudier, miljöproblem, sophantering och global uppvärmning på världens tak.
(F,L) Vandring vid Namtso lake, efter lunch tillbaka mot Lhasa, besök vid det något
svårtillgängliga Thurpuklostret. (Karmapa Lamas ursprungliga hemvist. Karmapan anges ibland
som nummer tre i den tibetanska religiösa hierarkin.)
(F) Dag till förfogande för studiebesök.
(F) Buss till Ganden. Besök och promenad runt det majestätiskt placerade klostret. Här finns
också en plats för den traditionella tibetanska himmelsbegravningen. Buss till Katsel besök vid
Svenskstödd skola. Litet tempel i Katsel från 700-talet, Gyalmadalen där den tibetanske kungen
Songtsen Gampo växte upp.
(F) Shopping och museibesök i centrala Lhasa. Middag med tibetansk dans-, sång- och
musikuppvisning.
(F) Transfer till flygplats Gongkar. Flyg till Peking via Chengdu.
(F, M) Peking, besök och utflykter eller shopping enligt deltagarnas önskemål.
(F) Återresa till Sverige.

Ingår
Flyg Stockholm – Peking, Peking – Xining, Lhasa – Peking
Tåg Xining – Lhasa i 4-bäddskupé. I det fall vi enbart får 6-bäddskupé återbetalar vi mellanskillnaden.
Särskilda tillstånd till Tibet.
Del i dubbelrum.
Måltider enligt program ovan, Frukost, Lunch, Middag.
Hotell
Peking: Far East Youth Hostel
Qinghai: Qinghai Hu Hotel
Lhasa: Yak Hotel
Namtso: Namtso Guesthouse
Pris ca 26 500 kr.
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Enkelrum pris ca 3 500 kr.
Pris baserat på valutakurser i januari 2010 och 16 deltagare, med reservation för ändringar.
Visum till Kina tillkommer, ca 220 kr.
Ev dricks ingår inte.
Anmälningsavgift 3000 kr.
Betalas till bankgiro: 5633-0079
Skriv namn och reskod i meddelande till mottagaren.
För betalning med bankkort måste betalning ske på bankkontor i kassa. Banken tar ut en avgift för det.
Full betalning till ovanstående bankgiro senast 30 dagar innan avresa.
incense har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.
Avbeställningsskydd kan tecknas för 3 % av resans pris.

incense följer 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 5% av resans pris,
dock lägst 200 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 för motsvarande 3 % av resans pris. 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 för 300 kr 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
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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 läkaroch/eller släktskapsintyg.

Särskilda resevillkor
Hela gruppen eller enskilda deltagare kan försäkra sig för resans
pris genom att teckna en avbeställningsförsäkring. 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. Sverige har inga
avtal med Kina vad gäller sjukvård. 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 majeurliknande tillstånd.
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