
 

 

 
 
 

VÄRLDENS STÖRSTA KRYSSNINGSFARTYG – IGEN! 
 
 
Royal Caribbean Cruise Line bygger åter igen världens största kryssningsfartyg. 
Det nya fartyget som t o m är större än Oasis of the Seas och Allure of the Seas, heter Harmony of the 
Seas och sjösätts våren 2016. Fartyget är förstås fullt med det bästa av det bästa – alla favoriter från 
de tidigare fartygen. 
 
En av de allra första kryssningarna med fartyget är en kortkryssning från Southampton under helgen 
26-29 maj 2016 och vi har bokat upp ett antal balkonghytter på denna kryssning till ett mycket bra pris. 
Kryssningen bokas på väldigt snabbt och priserna stiger i takt med bokningsläget. Idag 21/11 är priset 
om du bokar på internet mer än 1000 kr högre per person i samma hyttkategori som vi erbjuder. 
 
Kryssningsrutt: 
Datum Destination Ankomst Avgång 
Torsdag 26 maj Southampton, England  18:00 
Fredag 27 maj Cherbourg, Frankrike 07:00 18:00 
Lördag 28 maj Till havs   
Söndag 29 maj Southampton, England 05:30  

 
 
FÖRETAGSGRUPPER 
3- nätterskryssningen från Southampton äger rum torsdag – söndag 26-29 maj och denna kryssning 
kommer att vara mycket intressant för företagsgrupper som vill ta med egen personal, kunder, 
leverantörer och liknande för t ex en kick-off. 
 
 

Pris per person i SEK  
Pris för kryssningen med inkvartering i:  Delad dubbelhytt för 2 pers. Tillägg för enkelhytt 
Utsides dubbelhytt med balkong (hyttkat D7)  5 350 3 500 
 
I priset ovan ingår: 
• 3-nätters kryssning med Harmony of the Seas i delad balkonghytt för 2 personer 
• Helpension ombord (exkl. dryck) 
• De flesta aktiviteterna ombord inkl underhållning och shower på kvällarna 
• Konferensrum ombord inkl standard teknisk utrustning (i den mån konferensrum finns ledigt vid bokn.tillfället) 
• Dricks, skatter och hamnavgifter under kryssningen 

I priset ingår ej: 
• Transport till Southampton 
• Ev. utflykter 
• Ev. ytterligare teknisk utrustning i konferensrummet, kostnad för tekniker, möblering, kaffepauser 
• Ev. avbeställningsskydd eller reseförsäkring 
• Övriga måltider eller arrangemang ej nämnda ovan 

Företagsgrupper från södra Sverige kan ta del av ett paketerbjudande med flyg från Göteborg och 
hemkomst till Köpenhamn. Totalpris 8 500:-/person inkl kryssning, flyg och transfer.  
 
Önskar du flyg från annan ort i Sverige hör av dig snarast så hjälper vi till med det! 
 
Det gäller att inte dröja alltför länge om du vill boka en grupp med konferensrum, det kommer med all 
sannolikhet att bli fullbokat ganska snabbt! 
 
 
 



 

 
 
NAMN 
Redan vid anmälan är det nödvändigt att alla resenärer anmäler fullständigt namn enligt passet, dvs samtliga förnamn och samtliga 
efternamn. OBS att namnen måste stavas exakt som i passet!  Dessutom ska födelsedatum och kön finnas med på anmälningen. 
Namnändring av rapporterade namn är endast möjligt om fartygets bokningsläge tillåter detta vid ändringstillfället. Det kan bli en 
kostnad för namnändring beroende på bokningsläget på fartyget när ändringen görs.  
Senast 40 dagar innan avresa ska respektive deltagare själv ha gjort sin s k ”online-check in” på rederiets hemsida. 
 
Gravida 
Den som är gravid kan resa på kryssning fram till den 23:e veckan av graviditeten. Har man kommit in i den 24:e veckan kan man 
tyvärr inte resa på kryssning. 
OBS! Den som är gravid ska i samtliga fall visa upp ett intyg vid incheckningen, skrivet på engelska, där en läkare upplyser om 
hur långt framskriden graviditeten är, att personen i fråga är i god form och att graviditeten inte innebär någon förhöjd hälsorisk.  
 
Pass 
Alla deltagare måste vara försedda med ett pass som ska vara giltigt minst 6 månader efter att resan avslutats. 
 
BETALNINGSVILLKOR FÖR KRYSSNINGEN   
Så snart bokning görs ska en deposition på 1.000 sek per person betalas. Denna deposition är inte återbetalningsbar i händelse av 
avbokning. Slutbetalning ska vara Ask Mr. Nilsson tillhanda den 15 mars 2016. 
 
AVBOKNINGSVILLKOR FÖR KRYSSNINGEN 
Avbokning t o m 15/1 2016 – debiteras 1000 sek per person 
Avbokning 16/1 - 14/3– debiteras 3000 sek per person 
Avbokning 15/3 - 20/4– debiteras 5000 sek per person 
Avbokning efter den 20/4– debiteras 100% av kryssningens pris 
 
FÖRSÄKRINGAR 
 
Reseförsäkring 
Det är viktigt att se till att man har ett fullständigt försäkringsskydd under hela resan. De flesta hemförsäkringar har reseskydd, 
ibland dock något begränsat. Det är dessutom vanligt att den inte gäller för resor i tjänsten. Kontrollera detta noga! Genom Ask 
Mr. Nilsson AB kan ni köpa Goudas reseförsäkring.  
 
Avbeställningsförsäkring 
För att skydda sig mot avbokningskostnader med anledning av egen eller nära anhörigs akuta sjukdom eller dödsfall kan ett 
frivilligt avbeställningsskydd tecknas. Vi erbjuder avbeställningsförsäkring genom Gouda och premien är 5 % av resans pris. En 
ev. avbeställning måste kunna styrkas med läkarintyg. Avbeställningsskyddet ska tecknas i samband med anmälan till resan. 
 
I övrigt gäller ”Särskilda villkor för paketresearrangemang vid försäljning till näringsidkare” antagna av resebranschen. 
 
 
RESEVILLKOR 
Tariffer och priser är beräknade per den 21 november 2015.  
I priset ingår de idag gällande flygskatterna. Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll såsom ev. höjning av flygpris och 
flygskatter, valutakursförändringar, tidtabellsändringar etc. Strejk, naturkatastrof, flygbolagskonkurser eller andra omständigheter 
utanför vår eller våra leverantörers kontroll berättigar Ask Mr. Nilsson att häva avtalet utan skyldighet att betala ersättning. Ask 
Mr. Nilsson har dock tecknat en försäkring som täcker de flesta ovan nämnda händelser och i den mån vi får ersättning från 
försäkringsbolaget ger vi den givetvis vidare till vår kund.  Priset är baserat på 30 personer.   
 
Ask Mr. Nilsson har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 
I övrigt gäller ”Särskilda villkor för paketresearrangemang vid försäljning till näringsidkare” antagna av resebranschen.  
Ask Mr. Nilsson AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegium. 
 
Detta är ett fantastiskt tillfälle att prova på detta otroliga fartyg som efter sommaren kommer att kryssa 
i Karibien. 
 
Bokar gör du förstås hos Ask Mr. Nilsson. 
 
Telefon: 08-761 18 00 
E-mail: info@askmrnilsson.se  
Hemsida: www.askmrnilsson.se 


