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ReTravel har lånat sitt namn från den falkhövdade solguden Re som dyrka-

des i det antika Egypten. Hon var förutsättningen för allt liv och bekämpade

mörkrets krafter.

Jag är född och uppvuxen i Dumyat, i Nilendeltat i norr där Egypten möter

Medelhavet. Det var länge en dröm för mig att arrangera resor för att så

många som möjligt ska få uppleva ”sitt” Egypten. Det är ett land som rymmer

så mycket och erbjuder helt unika sevärdheter. Därför var Egypten ReTravels

första resmål när jag efter nästan 30 år som svensk och efter en lång karriär

som kock och krögare bestämde mig för att bli researrangör.

Nu har vi utökat med fler länder och resepaket. Det gemensamma för dem alla

är att starka upplevelser och en kombination av äventyr och komfort står i

centrum. Vi får ofta bekräftelse från nöjda kunder som stärker oss i övertygel-

sen att god service lönar sig. När du reser med ReTravel har boendet hög stan-

dard, guiderna är kunniga, reseledarna tar god hand om dig och vi har stora

möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån hur just du och ditt sällskap vill

ha er resa. Hos ReTravel hittar du resorna med ”det lilla extra”. Resorna som

ger fina, gemensamma minnen och erfarenheter.

öppna ditt hjärta när du reser. Slå dig ner och prata över en kopp te. Upptäck

den fantastiska gästfrihet och vänlighet som människor visar varandra ute i

världen. 

varmt välkommen som resenär hos ReTravel!

REFAAT EZELDIN
vd, ReTravel

Re – den falkhövdade solguden
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Välkommen 
till Egypten!
Egypten är exotiskt och spän-
nande. I Egypten möts Asien, Europa
och Afrika i ett myllrande, funge-
rande, sympatiskt och galet kaos
som berör och lämnar oförglömliga
reseminnen. Det bor nästan 70 mil-
joner människor i Egypten. Upplev
Egypten, en underbar blandning 
mellan 5000-årig historia, pulse-
rande världsstäder och underbara
badstränder. Öppna dina sinnen 
och ta in värmen från egyptierna 
och solen.

Väderinformation och
tips till packningen
klimatet i Egypten är perfekt,
det regnar väldigt sällan. De heta
sommarmånaderna blir uthärdliga 
eftersom luftfuktigheten är låg. 
Luftig bomull och linne är ett bra
klädval. Vinterhalvåret är det mellan
20 och 30 grader under dagarna och
svalare på kvällen. Vid Röda havet är
det varmare och ju längre norrut du
kommer så blir det svalare. På kväl-
len vintertid behöver du tröja eller
jacka. Varm sjal och andra lager på
lagerlösningar är perfekta plagg att
ta med. Särskilt i öknen eller bergs-
trakterna kan det bli svalt om kvällar
och nätter. Kom ihåg solskydd! Solen
är stark och det är lätt att bränna
sig.

Egypten Egypten är civilisationens vagga och en smältdegel av

människor med alla religioner och alla färger. Här möts antikens

mysticism och den moderna, brusande världen. I Egypten skapa-

des skönhet 5 000 år f.Kr, långt innan de gamla grekerna definie-

rat vad skönhet är. Många ovärderliga skatter har förts ut ur landet

och finns spridda i hela världen men det allra mesta finns kvar

och väntar på dig för att upptäckas på nytt. Känslan när man står

inför pyramiderna i Giza eller monumenten i Konungarnas dal

går inte att beskriva. Det måste upplevas. Även i modern tid ska-

pas sensationella sevärdheter i Egypten, därför har ReTravel inklu-

derat Alexandria och det berömda biblioteket i sin stora rundresa.

Egypten ligger i Afrikas nordöstra hörn. Bara 3,6 procent av

Egyptens yta är bebodd. Största delen av landet är öken, ungefär

90 procent, det väldiga Sahara tar vid strax bortom städernas grän-

ser. Den livgivande floden Nilen är Egyptens pulsåder, och har

under årtusenden erbjudit bevattning, bördig jord, dricksvatten,

färdväg och fisk.  

Språket i Egypten är arabiska men du klarar dig bra med eng-

elska. Statsreligionen är islam och ungefär 10 procent av befolk-

ningen är kopter och andra kristna.

det antika Egypten som har lämnat så många unika skatter efter

sig fanns från cirka 3 000 f.Kr till cirka 30 f.Kr. Tack vare Nilens

årscykel med översvämningar blev jorden bördig och gav ett över-

flöd så att fler människor kunde koncentrera sig på kunskap och

kultur. Dagens Egypten är självständigt sedan 1952 och är ett 

centrum för arabvärldens populärkultur i form av musik 

och film. Landet har hög andel av yrkesarbetande 

kvinnor. Förutom turismen är jordbruket den 

viktigaste industrin och ger exportintäkter, 

särskilt från bomull. Andra viktiga 

inkomstkällor är olja, gas och gruvor.

– civilisationens vagga

Egypten
Skapelsemyt från

antika Egypten
i begynnelsen fanns urvattnet som omger

Jorden (Nun). Atum uppstod ur sig själv och

skapade genom en nysning Shu och därefter

Tefnut. Han tvingade haven att dra sig tillbaka

och skapade alla växter och djur. Shu och Tef-

nut fick två barn: Geb som var jorden och Nut

som var himlen. Dessa i sin tur födde fram

stjärnorna. Nut sväljer solen varje kväll och ger

liv åt den varje morgon.

resekatalog 2006-2007 - 24 sidor  06-08-30  12.03  Sida 3



4

som turist känns det mest 
bekvämt för dig om du respekterar
landets seder och inte går alltför
lättklädd utanför strandområdena.
Undvik shorts och minikjolar i sta-
den, ta av skorna och täck axlarna
när du besöker moskén, kort och
gott: visa respekt.

antiseptisk handkräm och
våtservetter är bra att ta med, tänk
på att bland annat pengarna sprider
bakterier så tvätta händerna ofta när
du är ute på stan eller utflykter. Vi
rekommenderar att du tar med mag-
sjukemedicin eftersom bakteriefloran
skiljer sig från vår. Var försiktig med
smöriga efterrätter, skaldjur, kran-
vatten, köttfärs. Det finns recept-
belagd medicin som tas före avresa,
och icke receptbelagd medicin som
tas när man blir sjuk.

elsystemet är 220 volt och det
är bra att ha med en adapter.

mobiltelefonen fungerar of-
tast bra i Afrika, både för samtal och
SMS.

Visum, tull,
försäkring 
utrusta dig med tålamod när du
reser till Afrika. Allting tar längre tid
än hemma, på både gott och ont. På
flygplatsen kan det bli köer till pass-
kontrollen och trängsel vid bagage-
bandet under högsäsongen. Förbered
dig på det så behöver du inte bli
stressad. 

kaiRo är arabvärldens hjärta. Det är en stad som inte

lämnar någon oberörd. Kairo är det mest tätbefolkade

storstadsområdet i världen, enligt FN. I genomsnitt

har varje invånare i Kairo tillgång till grönyta motsva-

rande en fotsulas storlek. Det bor osannolika 70 000

invånare per kvadratkilometer i staden. Om man bara

räknar de mest tätbefolkade delarna, som Muski och

Bab el-Sha’ria, så hamnar snittet på 300 000 invåna-

re per kvadratkilometer! Och ändå ryms också du där.

Människorna tar emot dig med ett varmt leende och

hälsar: Welcome to Egypt! Det finns alltid en tom stol

till dig på något kafé eller någon restaurang där du

kan sitta och betrakta det skådespel som Kairo med

dess människomyller, ungefär en miljon personbilar

och 5 000 åsnekärror utgör. Grundregeln i Kairo är

att aldrig ha bråttom. Det tar alltid mycket längre tid

än man tror att förflytta sig i staden, att köpa en bil-

jett, beställa mat eller att pruta färdigt. Det är lönlöst

att stressa upp sig, det kommer ändå att ta lika lång

tid. Ge dig hän åt Kairo, du får så mycket tillbaka.

Pyramiderna i Giza är det enda av världens sju

underverk som fortfarande finns kvar. Trots många

turister och försäljare är just din stund vid pyramider-

na något som du kommer att minnas resten av livet.

tips
Ω Trendiga barer i nattlivet hittar du i stadsdelen

Zamalek, en halvö i Nilen.

Ω På Felfela äter du traditionellt egyptiskt

Ω Lyxig restaurang att rekommendera är 

Abou as-Sid.

Ω Kasino på femstjärnigt hotell är en upplevelse.

Ω Riktigt bra magdans är en konstform. Stjärnorna

uppträder på de stora hotellen.

Ω I maj varje år är det en stor tävling i långdistans-

sim i Nilen i Zamalek

Ω I oktober uppförs Verdis opera Aida framför

pyramiderna.

Ω I december hålls välbesökt internationell film-

festival i Kairo.

kaiRo

hotell

marriott
Centralt beläget. Hotellet byggdes som ett
kungligt palats inför invigningen av Suez-
kanalen 1869. Det har spännande interiör, 
med vackra möbler och antikviteter.

www.marriott.com

pyramisa hotel 
Elegant hotell som är byggt 2002 och beläget
mellan centrala Kairo och pyramiderna i Giza.
Fin utomhuspool.

www.zoserhotel.com.eg
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passet måste vara giltigt sex må-
nader efter ankomsten. Kontrollera
därför ditt pass i god tid innan av-
färd. Du behöver visum för att
komma in i Egypten. Visum betalas
per pass. Kostnaden finns specifice-
rad på ReTravels faktura. På flygpla-
net får du fylla i en visumblankett
som ska lämnas tillsammans med
passet i passkontrollen. ReTravels
agenter kommer att finnas i an-
komsthallen om du behöver hjälp. 
Övriga resmål: visum ombeörjes av
resenären.

vid bagagebandet lyfter 
personalen ibland av väskor för att
undvika proppar, så leta även bland
väskor som står på golvet intill 
bandet om du saknar ditt bagage. 
Resenären ansvarar själv för sitt ba-
gage.

Det är viktigt att du har en privat
reseförsäkring som täcker
kostnad för sjukvård och eventuell
hemtransport vid sjukdom eller
olycka. 

Avstånd
Kairo-Alexandria: 221 km
Kairo-Luxor: 721 km
Kairo-Aswan: 982 km
Kairo-Sharm el-Sheikh: 530 km
Kairo-Hurghada: 529 km

resekatalog 2006-2007 - 24 sidor  06-08-30  12.03  Sida 5



6

alexandria är Egyptens andra största stad och

grundades av Alexander den store på 330-talet f.

Kr. Alexandria är vackert! Den koloniala 1800-

talsarkitekturen i Alexandria är storslagen, sliten

och charmig. Här bosatte sig många utlänningar

från 1800-talet och framåt. Den livsstil de hade

har gett upphov till både böcker och filmer. 

På 1950-talet lämnade många utlänningar sta-

den men många spår av det europeiska arvet

finns kvar och blandas på ett intressant sätt med

den arabiska kulturen. Livsnerven i staden är

den stora gatan, Cornichen, längs Medelhavet.

Här promenerar du tillsammans med förälskade

par, fiskare, barn, egyptiska affärsmän, beslöjade

kvinnor och spännande världsmedborgare. Sta-

den är en blandning mellan västerländskt och

arabiskt, här finns både enkelhet och lyx.

i alexandria fanns den antika världens största

bibliotek som var samlingsplats för de främsta

forskarna. Det gamla biblioteket förstördes i en

brand. Det nya Bibliotecha Alexandria som

invigdes 2002 är en av vår tids storverk. Det är

en upplevelse för alla, inte minst den arkitektur-

intresserade. 

Det finns också ett planetarium och ett veten-

skapsmuseum på biblioteksområdet. Den

berömda runda väggen på biblioteket har en

fasad av granit från Assuan, med ingraverade

bokstäver från hela världens alfabet. Det stora,

runda glastaket lutar mot Medelhavet och släp-

per in solljus till läsesalarna.

alexandria är en pulserande storstad med bra

shoppingmöjligheter och fina restauranger och

kaféer. Här finns också Swedish Institute som

invigdes 2000 av Anna Lind. Det ligger i en

vacker gammal byggnad vid strandgatan, Corni-

chen, och har sedan 1925 tjänat som svenskt

konsulat. Byggnaden skänktes till svenska staten

av den tyskfödde svenske affärsmannen och

diplomaten Carl Wilhelm von Gerber som verka-

de länge i Egypten. Institutet arbetar för utbyte

och ökad förståelse mellan EU och arabvärlden

och mer än 40 länder har hittills deltagit i Insti-

tutets program med teman som barn och ung-

dom, media, jämställdhet, utbildning, fred och

säkerhet.

tips
Ω Restaurangen Fish Market i fiskehamnen

rekommenderas starkt.

Ω El Attarin är ett område med smala mark-

nadsgränder och många antikvitetsaffärer.

Ω Sad Zaghluls torg är centrum. Här hittar du

kaféer med art decostil

Ω På Sharia Sharm el Sheikh 4 ligger ett litet

museum om poeten Constantine Cvafy.

Lägenheten är möblerad som på 1920-30-

talet med hans säng, skrivbord, brev osv.

hotell

metropole hotel
Beläget i hjärtat av Alexandrias affärs- och ambas-
saddistrikt, nära järnvägsstationen och med utsikt
över Medelhavet. Byggt 1902 av italienska och
grekiska arkitekter, varsamt renoverat med intakt
historisk känsla.

AlexandRia
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kRyssNingaR
kryssningsfartyg

Lyxiga fartyg med barer, restaurang, pool, relax, kafé. 
Underhållning och helpension.

Att sitta på soldäck och se vardagslivet längs Nilens stränder är att färdas
tusentals år tillbaka i tiden. Det är en upplevelse som lever länge i minnet. Det gör
också känslan av respekt och andakt i de fantastiska templen och gravarna. Nilenk-
ryssning är vår populäraste resa och du kommer inte att ångra dig! Båtarna är lyxiga,
maten är god, servicen vänlig. Och guiden förser oss med kunskap och hisnande
berättelser från den faraoniska tiden.

Så här skrev en resenär i ett mejl till oss efter en Nilenkryssning: ”Det är fantas-
tiskt att kunna resa i både tid och rum. Just så blev resan till Egypten – en resa i två
dimensioner.”

Valuta, shopping, 
prutning och dricks
valutan heter egyptiskt pund cch
förkortas LE på prislappar. Lokalbe-
folkningen kallar valutan gené. 

Sedlar finns i valörerna 100, 50,
20, 10, 5 och 1 pund. Mynten heter
piasters. En pund motsvarar drygt en
krona. Du kan växla till pund i Sve-
rige, sedlar med låg valör är bra att
ha som dricks. Det finns också möj-
lighet att växla redan på flygplatsen,
innan passkontrollen. US dollar bru-
kar annars rekommenderas som rese-
valuta eftersom den är mest förmån-
lig att växla. Växlingsmöjligheter
finns på hotellen och på bank eller
växlingskontor. De flesta kreditkort
accepteras i Egypten.

guld, silver, äkta mattor, läder-
varor, tyger, mässing, kryddor, papy-
rus, skulpturer, parfymer och mycket
annat hör till de varor du handlar
förmånligt i Egypten. Låt det ta sin
tid och se dig om på många ställen.
I basarer och mindre butiker bör du
pruta, det hör till. Prutningen är en
skön konst och ett sätt att umgås
och lära känna varandra. Med vänlig-
het och humor över en kopp te kom-
mer du långt. Att handla i butiker på
hotellområdet är dyrare än inne i
staden, men du kommer hur som
helst att uppleva att du får mycket
för pengarna. Prisnivån i Egypten är
generellt lägre än i Sverige. 

resekatalog 2006-2007 - 24 sidor  06-08-30  12.03  Sida 7



8

lönerna är låga i Afrika, dricks är
en del av betalningssystemet. 
På restaurangen betalar du cirka tio
procent i dricks (bachich). Många
små tjänster betalas med motsva-
rande fem svenska kronor i handen,
den som bär din väska på flygplatsen
eller hotellet, visar dig till din plats
på tåget, visar vägen till bussen osv.
Det kan kännas ovant men är ett
system som fungerar där, dessa små
tjänster är ett sätt att klara försörj-
ningen för många människor.

Säkerhet
Egypten är mycket måna om tu-
risterna dels eftersom det är en vik-
tig inkomstkälla och dels eftersom
gästfriheten är så stark i kulturen.
Den höga säkerhetsnivån är bland
annat ett sätt att skydda turisterna.
Du ser därför beväpnade vakter på
flygplatser och hotell, och poliser 
på gator och torg. Turistbussar reser
alltid i polisövervakad konvoj mellan
städerna. Tveka inte att ta kontakt
med polisen på gatan om du är 
orolig. luxor är centrum för turismen i övre

Egypten. Det är en charmig och genuin

stad med hästkärror på gatorna och med

feluccas med vita segel på Nilen. 

Luxor har ungefär 150 000

invånare och stadens historia

sträcker sig bakåt till 2000 f Kr. 

I och omkring Luxor ser du det

autentiska Egypten med gammal-

dags jordbruk och hantverk. Du

kan lugnt ta egna promenader i

omgivningarna och tacka ja till de

gästfria inviter om te som du får.

Kom ihåg att lite dricks hör till

artigheten. 

Framför allt sedan upptäckten

av Tutankhamons grav har den

internationella turismen tilltagit 

i Luxor. Här finns en otrolig sam-

ling av fornminnen och monu-

ment och du behöver antagligen

komma tillbaka flera gånger för att hinna

uppleva allt. Här finns tempel, obelisker,

tomber, målningar och inskriptioner som

är fantastiskt välbevarade. 

I Luxor kan du se Memnonstoderna

som är över 19 meter höga och det enda

som återstår av Amenhotep III:s tempel.

Du kan också besöka Konungarnas dal

och Drottningarnas dal, klippgravarna,

Karnak- och Luxortemplen och mycket

annat. Du kommer att få uppleva farao-

gravar tillhörande Tutanchamon, Seti,

Amenhotep II och Tutmosis III liksom

drottninggraven för Nefertari.

tips
Ω I basaren kan du handla fint hant-

verk till bra priser, om du lärt dig

konsten att pruta.

Ω Missa inte Luxortemplet, Mumifie-

ringsmuséet och Luxormuséet.

Luxor
hotell

sheRAton luxor
Perfekt beläget på östra Nilenstranden nära
centrum. Uppvärmd utomhuspool, tennis-
bana, barer, restauranger, barnaktiviteter,
tillgänglighet för rullstolsburna.
Adress: Khaled Ben Walid Street, 
P.O. Box 43, Luxor
Tel: +20-95-237 45 44
Fax +20-95-237 49 41

www.sheraton.com/luxor

Genomsnittlig dagstemeperatur

Månad Alexandria Kairo Luxor,Aswan
Röda havet

Jan 18 18 25
Feb 19 21 25
Mar 20 24 27
Apr 24 28 32
Maj 26 33 34
Juni 28 35 38
Juli 29 35 39
Aug 30 34 39
Sept 29 32 35
Okt 27 30 31
Nov 23 25 29
Dec 20 20 25
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Reseledning
Retravels förlängda arm på 
resmålen är välrenommerade turism-
företag som ger mycket bra service. 

Utflykterna guidas av högskole-
utbildade reseledare som talar bra
engelska och är mycket kunniga och
rutinerade. Vissa resor har svensk-
talande guider.

Standard
Retravel har valt hotell och sam-
arbetsparter som har hög standard.
Men Afrika är inte Sverige. Kom ihåg
att du befinner dig som gäst i en an-
nan världsdel och att alla inte har
samma prioriteringar som vi har. För-
handla bara på ett vänligt sätt om
dina önskemål så brukar det lösa sig.

Tips
� Trendiga barer i nattlivet hittar du

i stadsdelen Zamalek, en halvö i
Nilen.

� På Felfela äter du traditionellt
egyptiskt.

� Lyxig restaurang att rekommendera
är Abou as-Sid.

� Kasino på femstjärnigt hotell är en
upplevelse.

� Riktigt bra magdans är en konst-
form. Stjärnorna uppträder på de
stora hotellen.

� I maj varje år är det en stor täv-
ling i långdistanssim i Nilen i Za-
malek

� I oktober uppförs Verdis opera
Aida framför pyramiderna.

� I december hålls välbesökt inter-
nationell filmfestival i Kairo.

Aswan
Aswan var Egyptens port till Sudan och den afrikanska kontinenten på

Faraonernas tid. Här hämtades granit till många av de vackra monument

som byggdes. 

Här kan du till exempel se ”den ofullbordade obelisken”. Det var Drott-

ning Hatshepsut som bestämt sig för att uppföra världens största obelisk i ett

stycke, över 40 meter hög. Graniten sprack dock och lämnades kvar, till gläd-

je för dagens turister. 

I Aswan finns Höga dammen

med sitt kraftverk som invigdes

1971. Med feluccas, typiska segel-

båtar, kan man göra utflykter till

Agha Khans Mausoleum och

Elephant Island eller botaniska

trädgården. Ungefär 30 km

söder om Aswan finns Abu Sim-

bel, Egyptens mäktigaste tempel

uppfört av Ramses II. 

Den brittiska kriminalförfatta-

ren Agatha Christie skrev delar

av succéromanen Döden på

Nilen här i Aswan. Särskilt hotel-

let Old Cataract är känt för detta.

Det är bevarat i samma stil och

är väl värt ett besök för den vack-

ra trädgården och för den välbe-

varade moriska stilen. Där kan

man avnjuta en kopp te på

verandan och njuta av den

romantiska omgivningen.

Pyramisa ISIS ISLAND

Exotiskt hotell på en ö mitt i Nilen nära
centrala Aswan. Rymliga rum med bal-
kong. 28 hektar med vackert trädgårds-
landskap och fantastisk utsikt. Hälsok-
lubb och berömt spa med många be-
handlingar. Bara några minuters båttur
till Agha Khan Mausoleum och Aswans
shoppingområde.

www.pyramisaegypt.com

hotell
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Smådjur
I luxor/aswan och på Nilen kan
det finnas myggor, det är bra att 
utrusta sig med myggstift. I afri-
kanska länder tillhör kackerlackor,
myror och ödlor till det normala
djurlivet. Du kan alltså träffa på dem
även på hotellets område. De är inte
farliga.

Det finns gott om herrelösa 
katter och hundar, som i många 
andra varma länder, men de brukar
inte vara störande. Lämna dem i fred
för säkerhets skull.

Utflykter
extra utflykter utöver de som
ingår i paketen, bokar och betalar du
på plats. Vissa utflykter sker med 
reguljärt flyg, tåg, båt eller buss.
Eventuella förseningar kan vi då inte
råda över men vår erfarenhet är att
det brukar ordna upp sig tack vare
duktiga guider och reseledare.

hurghadA ligger längst ner vid

Röda havet och är centrum för inter-

nationell turism. Staden har vuxit

från en liten fiskeby till en 25 km

lång turistort längs kusten. 

I El Dahar ligger centrum med

marknad och många kaféer, Sakkala

har många affärer och i New Hurg-

hada ligger de flesta stora hotellen. 

hurghadA är berömt för sina dyk-

center med duktiga instruktörer.

Röda havet är en av jordens rikaste

naturmiljöer och därmed en stor

upplevelse oavsett om du snorklar

eller dyker. I Sharm el Naga lite nor-

rut kan du simma till korallrevet. Du

kan också välja att göra turer med

glasbottnad båt för att ta del av livet

under vatten. Vattentemperaturen är

22-29 grader året runt och solen ski-

ner i stort sett alltid! Stränderna är

ljuvliga och förhållandena är perfekta

för vindsurfning.

På kvällarna tar du del av nöjesut-

budet med shopping, restauranger,

nattklubbar och caféer, både väster-

ländska och orientaliska. Beduinsafa-

ri är en populär utflykt där du får ta

del av beduinernas historia och äta

en måltid i deras tält. Det stora

marinmuseet norr om staden har

samlingar av fisk, koraller och snäck-

or från Röda havet, och på huvudga-

tan Kornichen finns ett akvarium att

besöka.

Hurghada

sofitel
40 hektar stort hotellområde med
egen strand, pool, restauranger, ba-
rer mm. Barnklubb och vuxenaktivi-
teter. Massage, hammam, ridlektio-
ner, joggingspår, tennisbana mm.
Nära till golfbana.

www.sofitel.com

hotell

seagull
Vackert och bekvämt hotell, direkt
vid lagun i Röda havet med privat
strand. Fyra pooler, barnklubb, shop-
pingcenter, disco, barer, restau-
ranger. Dykcenter. Hälsoklinik.

www.hurghadaseagull.com

magawish
Rymligt och avstressande hotell med
2 km lång strand. Rum med balkong,
minikök och kyl. Barnklubb, flera
pooler, bra dykcenter. Restauranger,
barer och caféer. Surfcenter, dykcen-
ter, squash, tennis, gym, ridning

www.magawish.com
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Transporter
Retravels bussar har luftkon-
ditionering. Tågen motsvarar vår
klass 2. Inrikes flygresor håller
svensk standard.

Mat
På alla hotell ingår frukost.
På kryssningsfartyget ingår alla mål-
tider. På nattåget ingår middag och
frukost. På de flesta sightseeing-
turer ingår lunch.

Egypten på internet
Vi samverkar med egyptiska 
turistministeriet i Stockholm. 
För mer information om Egypten: 
www.touregypt.net
Telefon: 08-10 25 48

sharm el sheikh ligger längst ner på Sinai-

halvön vid Röda havet och är ett centrum för

turism, både internationell och nationell. Röda

havet är en av jordens rikaste naturmiljöer och

därmed en stor upplevelse oavsett om du

snorklar eller dyker. Sharm el Sheikh är exklu-

sivt, men med genuin egyptisk charm. Hotell-

standarden är den högsta i Egypten. Här finns

världens bästa dyk- och snorkelvatten och här-

liga stränder och golfbanor. Helt nära stranden

ser du korallrev och färggranna fiskar. Den

mer avancerade kan ägna sig åt drift diving

och grottdykning. Vattentemperaturen är 22-

29 grader året runt och solen skiner i stort sett

alltid! På kvällarna tar du del av nöjesutbudet

med shopping, restauranger, nattklubbar och

caféer, både västerländska och orientaliska. I

Old Market kan du handla billigt och ta del av

det lokala livet.

på sinaihalvön, cirka 2,5 timmar från

Sharm el Sheikh, finns Katarinaklostret. Det är

byggt på den plats där Gud visade sig för

Moses som en brinnande buske, år 527 e Kr.

Klostret är omgivet av murar och ett virrvarr av

pittoreska byggnader, här finns museum, bib-

liotek, kapell mm.

Moses berg, där Moses fick de heliga budor-

den, finns också på Sinaihalvön och är lämp-

ligt att besöka på väg till eller från Sharm el

Sheikh. Att bestiga det 2 285 meter höga ber-

get tar några timmar men kan vara väl värt

mödan när du belönas av den vackra solupp-

gången över Sinai och kan besöka Heliga Tre-

enighetens kapell som finns på toppen.

Ökensafari till beduinerna tillhör också de

populära utflykterna.

I april varje år är det internationell kamel-

loppstävling vid Sharm el Sheikh.

SHARM el sheikh

hotell

cataract hotel
Centralt beläget i Naama Bay mitt på
gågatan med shopping och mängder
av barer och restauranger precis
utanför. Anrikt hotell som kombine-
rar fint strandläge och stadsliv. Rum
med balkonger, restauranger, barer,
shopping, sportaktiviteter

www.cataracthotels.com

NaamA Bay
Trevligt familjehotell beläget i cent-
rum av Sharm El Sheikh. Alla rum 
har balkong med utsikt mot havet 
eller bergen. Poolbar, restauranger,
kafeer.

www.naamabayhotel.com

MERCuRe LunA
Fem minuter från flygplatsen. Egen
strand, restaurang, barer, två utom-
huspooler.

www.mercure.com
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stoRa Egyptenresan
KAIRO, ASWAN, LUXOR, KATARINAKLOSTRET, SHARM EL SHEIKH och ALEXANDRIA 

TVÅ VECKOR. Avresa var sjätte vecka. Minst 10 deltagare och högst 24. 

I detta paket är transfer, hotell och utflykter förbokade och inte ändringsbara. 

DAG 1 Ankomst Kairo, transfer till hotell.

DAG 2 Pyramiderna, Sphinxen, Egyptiska museet. Lunch.

DAG 3 Citadellet och koptiska Kairo. Amr ibn al-Aas moské, Synagogan, hängande 

Kyrkan med lunch. Transfer till hotell i Alexandria, Wadi El-Natron på vägen.

DAG 4 Biblioteket, katakomberna och katedralen, lunch vid lokal restaurang. 

DAG 5 Nattåg från Alexandria till Aswan, middag och frukost ingår.

DAG 6 Ankomst till Aswan, sankt Simons kloster, övernattning hotell i Aswan.

DAG 7 Incheckning på kryssningsfartyg. Höga dammen, Files tempel med isistempel. 

Tur med feluccabåt runt Botansika trädgården. Övernattning kryssningsfartyg.

DAG 8 Kryssar till Kom Ombo, besöker jordbruksstaden Kom Ombo. Kryssar till Edfu.

DAG 9 Besöker Edfu Temple, kryssar till Luxor, övernattning på båten.

DAG 10 Ankomst Luxor, utcheckning från kryssningsfartyg. Östra nilstanden med 

Luxortemplet och Karnaktemplet. Västra stranden med konungarnas dal, 

Hatschepsuts tempel, Memnonstoderna. Flyg till Sharm el Sheikh, övernattning

hotell i St.Katarina. 

DAG 11 Midnatts vandring upp till Moses berg där moses fick de tio budorden. 

Tittar på soluppgången från berget.

DAG 12 Katarinaklostret och brinnande buskens kapell. Frukost på hotell. 

Transfer till hotell i Sharm för övernatttning. 

DAG 13 Fri dag. Sol och bad i Sharm el Shiekh

DAG 14 Transport från Sharm till Ras Sudr och besök Moses brunnar,,

övernattning Ras Sudr.

DAG 15 Transfort från Ras Sudr via Suézkanalen till Kairo flygplats för hemresa. 

Jul och nyår. Julafton och nyårsafton ingår galamiddag på vissa hotell och på andra beställs den
separat om du vill. ReTravel ger mer information.

Dricks. I arrangemang som anges i resepaketen ingår dricks i priset.

övrigt. Genomgående bra hotell. Nattåget motsvarar vår tågstandard. Luftkonditionerade bussar.
Högskoleutbildade guider.

Resepaket
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KaiRo- &
Nilenkryssning
Kanske hör du till dem som drömt om att färdas på Nilen?

Med Retravels Nilenkryssning får du göra det. Dagarna

ägnas åt sightseeing och på kvällarna njuter du av lyxen på

de fantastiska fartygen.

KAIRO, LUXOR, ASWAN – EN VECKA

DAG 1 Ankomst Kairo, mötes av vår representant, Trans-

fer till Pyramisa Cairo Hotel för övernattning.

DAG 2 Pyramiderna, Sphinxen, Egyptiska museet och 

Khan El-Khalili med lunch. Övernattning Pyramisa.

(F, L)

DAG 3 Fri dag för egna aktivikter. (F) Tips: Köp vårt 

utflyktspaket till Alexandria. I paktete ingår buss tur

och retur till Alexandria. Besök på biblioteket, kata-

komberna, Pompejuskolonnen, Montazahpalatsets 

trädgård samt lunch vid en lokal restaurang.

DAG 4-7 Transfer till flygplats, Flyg Kairo-Luxor. Ankomst 

Luxor. Incheckning på kryssningsfartyg. Sight-

seeing under kryssningsdagarna: Östra Nilstran-

den med Luxortemplet och Karnaktemplet. Västra 

Nilstranden med Konungarnasdal, Hatschepsuts 

tempel, Memnonstoderna. Tur med feluccabåt. 

Edfu med Horustemplet, Kom Ombotemplet. 

Aswan. Nassersjön/Höga dammen, Files tempel 

med Isistemplet. (F, L, M)

DAG 7 Nattåg till Kairo. (F, M)

DAG 8 Ankomst till Kairo. Besök Citadellet, Amr ibn al-

Aas moské, Synagogan och Hängande kyrkan. 

Lunch och tranfer till Kairos flygplats för hemresa. 

(F)

Kombinera gärna en sol- och badvecka i Hurghada med

Nilenkryssningen. 

All busstransfer sker med luftkonditionerade bussar. 
(F - frukost, L - lunch, M - middag)

gruppresor
EN VECKA ELLER TVÅ VECKOR
Vi skräddarsyr grupparrangemang helt efter dina önskemål:

dykresor, golfresor, konferens, bröllopsresa etc.
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KaiRo-sharm el sheikh
EN VECKA
DAG 1 Ankomst Kairo, transfer till hotell. 

DAG 2 Pyramiderna, Sphinxen, Egyptiska museet. 

Transfer, guidning och lunch.

DAG 3 Transfer till Sharm el Sheikh med buss (eller flyg*).

DAG 4-7 Sol och bad i Sharm el Sheikh.

DAG 8 Transfer till Kairo flygplats.

Första kvällen i Kairo kan du köpa utflyktspaket på plats, till

exempel ljusshow vid pyramiderna, magdans mm. Komplettera

även med sightseeing, beduinsafari, dykbåt, Moses berg och

andra äventyr i Sharm el Sheikh. Köps av reseledare på plats.

* Transfer med buss ingår i paketet. Flyg medför extra kostnad.

KaiRo-Hurghada
EN VECKA
DAG 1 Ankomst Kairo, transfer till hotell. 

DAG 2 Pyramiderna, Sphinxen, Egyptiska museet. Transfer,

guidning och lunch.

DAG 3 Transfer med buss (eller flyg*) till Hurghada.

DAG 4-7 Sol och bad i Hurghada.

DAG 8 Transfer till Kairo flygplats.

Första kvällen i Kairo kan du köpa utflyktspaket på plats, till

exempel ljusshow vid pyramiderna, magdans mm. Komplettera

med sightseeing, beduinsafari, dykbåt och andra äventyr i Hurg-

hada. Köps av reseledare på plats.

* Transfer med buss ingår i paketet. Flyg medför extra kostnad.

KaiRo-AlexandRia
EN VECKA
DAG 1 Ankomst Kairo, transfer till hotell. 

DAG 2 Pyramiderna, Sphinxen, Egyptiska museet. Lunch.

DAG 3-4 Egen tid för att uppleva Kairo. Utflykter kan köpas av

arrangören på plats.

DAG 5 Buss till Alexandria. Biblioteket, katakomberna, 

Pompejuskolonnen, Montazahpalatsets trädgård.

DAG 6-7 Egen tid för att uppleva Alexandria. Utflykter kan 

köpas av arrangören på plats.

DAG 8 Transfer till Kairo flygplats.
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hotell

Bab al Shams Hotel
Nytt och elegant hotell byggt i klassisk ara-
bisk stil. Ökenrestaurang under bar himmel.
Perfekt val för familjer och par som söker en
lyxig och exotisk upplevelse.

www.jumeirahbabalshams.com

Hyatt regency hotel
Ett modernt lyxigt hotell beläget på Deira Cor-
niche, med utsikt över ThePersian Gulf och
gångavstånd till Gold Souk. Bara ett par mi-
nuter från affärsområden och en kvart från
flygplatsen. www.dubai.regency.hyatt.com

Le Royal Meridien Beach

Resort & spa +
Strandläge med vackra trädgårdar, romerskt
spa och lyxiga rum. Tre minuter från berömda
Emirates Golf Club.

www.leroyalmeridien-dubai.com

Capitol hotel 
Rymliga rum och högt i tak. Gym, massage,
pool mm. 15 minuter från flygplatsen, fem
minuter från centrums butiker.

www.capitol-hotel.com

Foto: Government of Dubai, Department of Tourism and Commerce Marketing

dubai ingår i Förenade Arabemiraten och är cen-

trum för nöjen och handel. Dubai har en stark tra-

dition av gästfrihet och artighet. I Dubai trivs bad-

resenärer som vill ha sol, strand och avkoppling.

Här trivs också den aktiva resenären som gillar

shopping, äventyr och nattliv. 

Ni bor lyxigt och kan verkligen ta chansen att

njuta av semestern.

Dubai ligger vid Persiska viken och är solsäkert

året runt. I juli och augusti är det mycket varmt,

temperaturen kan stiga till +48°. Under vinterhal-

våret är temperaturen mer behaglig, cirka +25-35°

men kan sjunka till +10° på natten. 

Staden Dubai är en grönskande och prunkande

stad, utanför staden breder den böljande öknen ut

sig. Allt går att köpa i Dubai men inget är sensa-

tionellt billigt. Staden har många vackra och lyxiga

butiksgallerior. Undantaget är dock shoppingcen-

tret Al Karma som är ett eldorado där du kan verk-

ligen fynda klockor, skor, väskor och jeans mm,

kanske med märken som Hugo Boss, Gucci och

Armani... men allt är inte äkta.

För den golfintresserade finns det flera banor

som är av högsta världsklass, vissa av banorna är

belysta kvällstid. I restaurangutbudet är alla värl-

dens kök representerade och servicen är mycket

god.

I Dubai kan du göra flera intressanta dagsturer.

Ett tips är att köpa ReTravels utflyktspaket med

Dubai city tour med guide och transport 

i en deluxe bil med luftkonditionering. Desert

safari tour med sandboarding, kamelridning, BBQ

middag i ett traditionellt beduinläger. Dhow Crui-

se Dinner med transport till och från hotellet.

Dubai
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mitt ute på savannen, under den klara, afrikanska

stjärnhimlen tar du plats vid vackert dukat bord och intar

en trerätters middag, med vit duk, gott vin, fantastiska

smaker och excellent service. Runt omkring dig finns

savannens alla ljud och det sammetssvarta mörkret. Kan

det bli mer romantiskt? 

ReTravel erbjuder välkomponerade safaripaket i ett av

Afrikas djurrikaste områden. Här möter du de vilda dju-

ren i deras naturliga miljö och får oförglömliga minnen

med dig hem. Zebror, giraffer och noshörningar, gaseller,

flamingo och antiloper, överallt runt omkring dig lever

savannen. Om du har tur får du också möta de mäktiga

lejonen. Vi åker med jeep i små grupper för att komma så

nära som möjligt. 

Du besöker massajerna, ett herdefolk som lever på

gammalt, traditionellt sätt. Våra engelsktalande guider är

fantastiskt kunniga, du kommer att lära dig mycket både

om djurlivet och om den lokala kulturen. Du bor bekvämt

på bra hotell och flotta camper, men jeepresorna kan vara

ganska skakiga eftersom vi färdas på savannen, inte på

preparerade vägar. Att ”sova i tält” kommer att få en helt

ny betydelse för dig efter safariresan, här är tälten stora

och lyxiga och har alla bekvämligheter. 

Du kan välja mellan ett antal olika safaripaket med bas

i Kenya eller Tanzania. Komplettera safariresan med vita

stränder och den turkosblå Indiska oceanen. Några dagars

avkoppling med sol och bad är den perfekta avslutningen

på ditt afrikanska äventyr. 

Afrika - Safari
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packning. En safari i Kenya eller
Tanzania kräver inget specialbagage,
utan du kan i stort sett packa som
inför en solsemester. 
� Stor mjuk väska för huvudbagaget. 
� Bag/ryggsäck för handbagage/ut-

flykter. 
� Skjortor, blusar, t-shirts, linnen. 
� Underkläder (inkl några par strum-

por). 
� Vindtät jacka och/eller varm tröja. 
� Sandaler/andra bekväma skor för

varmt klimat. 
� Stadiga gymnastikskor/lätta

kängor om du ska vandra. 
� Huvudbonad (gärna bredbrättad). 
� Hygienartiklar, solskyddsmedel och

myggmedel. 
� Medicin, plåster och sårtvätt. 
� Kikare (givetvis!), kamera och/el-

ler videokamera. Eventuell adapter
för brittiska trehålsuttag. 

� Solglasögon, keps eller solhatt. 
� Penna. 
� Färdhandlingar. Pass. Reseförsäk-

ring. Resevaluta.

Packa följande i handbagaget, så att
du klarar dig även om bagaget blir
försenat på flyget och anländer till
Afrika senare än du:
� Ett ombyte, t ex t-shirt och under-

kläder. 
� Hygienartiklar, medicin, solskydds-

och myggmedel. 
� Dyrbarheter (kamera, kikare mm). 
� Alla färdhandlingar och en penna.

vaccination
Kontakta vårdcentral eller vaccina-
tionscentral i god tid för att höra
vilket skydd de rekommenderar.

klimat
KENYA: Läget vid ekvatorn gör kli-
matet jämnt, utan större årstidsväx-
lingar. Medeltemperatur i Nairobi är
max 25 °C och min 13ºC. Mombasas
medeltemperatur är max 30ºC och
min 22ºC. Varmast är det i februari-

kenya

Masai Mara Safari
SJU DAGAR
Resan innefattar fyra nätter i Afrika. Vi flyger till Nairobi och anlän-

der tidigt på morgonen. Vi utforskar staden och sover första natten

i Nairobi för att vila efter flygresan. Sedan bär det av på äventyr i

jeep ut på savannen där djuren väntar. Ladda kameran och förbered

dig på oförglömliga upplevelser! 

Massajerna vaktar utanför tälten hela nätterna och savannens

alla läten omger er. Under safarin ingår alla måltider med dryck

och drinkar. Måltiderna intas inne i campen eller under bar stjärn-

himmel vid öppen eld. Boendet är bekvämt och rent med alla

bekvämligheter och maten är superb.

DAG 1 Avresa från Stockholm, mellanlandning, därefter nattflyg

till Nairobi.

DAG 2 Ankomst till Nairobi där vår representant möter på

flygplatsen. Transfer till Lake Nakuru. Middag och över-

nattning Mbweha Camp.(M)

DAG 3 Avfärd på morgonen mot Masai Mara för safari. Lunch i

Masai Mara. Under eftermiddagen görs en game drive.

Övernattning på Leleshwa Camp. (F, L, M)

DAG 4-5 Heldagar i fantastiska och djurtäta Masai Mara med

omfattande game drives. Övernattning på Leleshwa

Camp. (F, L, M)

DAG 6 Transfer åter till Nairobi för vidare hemresa eller förläng-

ning på Lamu eller Zanzibar. (F)

DAG 7 Stockholm.

(F - frukost, L - lunch, M - middag)

ZANZIBARZANZIBAR

NAIROBINAIROBI

DAR ES SALAAMDAR ES SALAAMDAR ES SALAAM

VICTORIASJÖNVICTORIASJÖN

MASAI MARAMASAI MARA
NATUR-NATUR-

RESERVATRESERVAT

ZANZIBAR 

NAIROBI 

ARUSHAARUSHAARUSHA

LAMULAMULAMU

VICTORIASJÖN 

MASAI MARA 
NATUR- 

RESERVAT 
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mars, kallast i juli till augusti. Regn-
tid med långa regn infaller april till
maj, och regntid med korta regn i
november. 

TANZANIA: Tanzania har tropiskt kli-
mat, med två torrperioder och två
regnperioder varje år (lokala varia-
tioner förekommer till följd av geo-
grafin). April–maj är regnperiod. En
kortare regnperiod, som inte påver-
kar safarimöjligheterna nämnvärt, in-
faller i november. Under de svenska
vintermånaderna är temperaturerna
högre än under sommarmånaderna.

Genomsnittlig dagstemeperatur

Månad Kenya Kenya Tanzania Tanzania 
Nairobi Mombasa Arusha Zanzibar

Lamu

Jan 24 32 26 31
Feb 26 32 28 31 
Mar 26 33 28 31
Apr 24 31 22 30
Maj 23 29 21 29
Jun 22 29 20 29
Jul 21 28 18 28
Aug 22 28 19 28
Sep 24 29 22 28
Okt 25 30 26 29
Nov 23 31 24 30
Dec 23 32 24 31

barn
Om du funderar på att resa på safari
med barn bör du tänka på att det är
långa, lite skumpiga och varma resor
på dåliga vägar. Vi rekommenderar
inte att små barn åker på safari.

morgonstund
De första timmarna efter gryningen
är en bra tid att titta på djur, även 
i lodgeområdet. Kring gryningen är
djuren mest aktiva och ljuset är
varmt och fotovänligt. Ställ väckar-
klockan så hinner du titta på djur 
en stund innan dagens aktiviteter
börjar.
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kenya

klassisk safari
NIO DAGAR
Nio intensiva dagar av upplevelser och äventyr. Kenya är ett djur-

säkert land och du kommer att få se och fotografera många arter

under resan. Vi har stor chans att möta zebror, elefanter, lejon,

giraffer, flodhästar, apor och krokodiler. Du kommer nära det rika

djurlivet, utan att utsätta dig för fara eller värre strapatser än resor

på dåliga vägar. 

Resan startar i Nairobi. Nästa morgon börjar äventyret! Vi

reser med jeep till naturreservaten och det är dags att öppna alla

sinnen och plocka fram kameran. Nu är du mitt i Afrika! Guider-

na är engelsktalande och mycket kunniga på sitt område. 

Vi sover i tält och massajerna vaktar utanför tälten hela nätter-

na medan savannens alla läten omger oss. Under safarin ingår

alla måltider med dryck. Måltiderna intas inne i campen eller

under bar stjärnhimmel vid öppen eld. Boendet är bekvämt och

rent med alla bekvämligheter och maten är superb.

DAG 1 Avresa från Stockholm, mellanlandning, därefter vidare

till Nairobi. Ankomst Nairobi, där vår representant

möter på flygplatsen. Transfer till Fairview hotel.

DAG 2 Avfärd för safari på morgonen. Lunch i Masai Mara.

Under eftermiddagen gör vi en game drive. 

Övernattning på Leleshwa Camp. (F, L, M)

DAG 3 Game drives på både för- och eftermiddagen. En game

walk och en night game drive om så önskas. 

Övernattning på Leleshwa Camp. (F, L, M)

DAG 4 Avfärd till Mara Serena Lodge. Game drive på efter-

middagen. (F, L, M)

DAG 5 Game drives på både för- och eftermiddagen. 

Övernattning på Mara Serena Lodge. (F, L, M) 

DAG 6 Avfärd till Nakuru nationalpark. Akomst till Mbweha

Camp sen eftermiddag. Lunch. Eftermiddagspromenad

och en night game drive. (F, L, M)

DAG 7 Hel dag i Nakuru nationalpark. Övernattning på 

Mbweha Camp. (F, L, M)

DAG 8 Åter till Nairobi. Lunch i Kentmere. Transfer till flyg-

platsen för vidare hemresa eller förlängning på Lamu

eller Zanzibar. (F, L)

DAG 9 Ankomst Stockholm.

(F - frukost, L - lunch, M - middag)
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tanzania

safari
SJU DAGAR
Den här resan innefattar fyra komprimerade safaridagar 

och passar dig som inte vill vara borta så länge eller som

vill kombinera äventyret med några dagars sol och bad

eller rundresa. Du får se mycket på kort tid och uppleva

höjdpunkterna på en safari.

Resan går från Sverige till Nairobi i Kenya och därifrån

vidare med flyg till Arusha i Tanzania där vi tillbringar för-

sta natten. I det här området vid ekvatorn ligger de stora

savannerna, där många av naturfilmerna om Afrika har

filmats.

DAG 1 Avresa från Stockholm, mellanlandning, därefter

nattflyg till Nairobi och vidare till Arusha.

DAG 2 Vid ankomst till Arusha möts du av vår reseleda-

re. Transfer till Karama Lodge. (M)

DAG 3 Avresa efter frukost mot Lake Manyara. Djur-

skådning i Lake Manyara National Park och

lunch ute i det fria. Vidare mot Ngorongoro,

ankomst under sen eftermiddag. Resten av

dagen kan spenderas med avkoppling på Ngo-

rongoro Wildlife Lodge med en fantastisk utsikt

över kratern. (F, Lp, M)

DAG 4 Efter frukost avresa ner i kratern för djurskåd-

ning. Utflykten tar cirka sex timmar för att täcka

det mesta av kratern och dess fantastiska djurliv.

Lunch äts på en rastplats. Under eftermiddagen

återvänder ni till Ngorongoro Wildlife Lodge. 

(F, Lp, M)

DAG 5 Avresa efter frukost mot Tarangire. Viss djur-

skådning längs vägen till Tarangire Safari Lodge.

Lodgen är ett permanent ”tented” camp. Lunch

på lodgen. Under eftermiddagen djurskådning i

Tarangires fantastiska natur. (F, L, M)

DAG 6 Tidig väckning för en 'early morning game drive'

för att uppleva den vaknande savannen. Djur-

skådning någon timme innan ni intar en sen

frukost. Efter frukost avresa tillbaka till Arusha

för vidare hemresa eller förlängning på Zanzi-

bar. (F)

DAG 7 Ankomst Stockholm.

tanzania

klassisk safari
NIO DAGAR
Nio dagars klassisk safariresa vid ekvatorn, på de stora savannerna, där många

naturfilmer från Afrika har filmats. Resan går från Stockholm till Nairobi 

i Kenya och därifrån vidare med flyg till Arusha i Tanzania där vi tillbringar 

första natten. 

Nästa morgon börjar äventyret. Vi reser med jeep till naturreservaten och det

är dags att öppna alla sinnen och plocka fram kameran. Nu är du mitt i Afrika!

Guiderna är engelsktalande och mycket kunniga på sitt område. Vi besöker

bland annat Lake Manyara, Serengeti, Ngorongoro och Tarangire. I varje jeep

ryms fyra personer och hela gruppen är inte fler än 20 personer. Gruppen hål-

ler ofta ihop (de resenärer som själva vill) på lodger och tältcamper, exempelvis

vid måltider. Det blir en rolig gemenskap och många nya vänner.

DAG 1 Avresa från Stockholm, mellanlandning, vidare till Nairobi och vidare

till Arusha där guiden möter er. Transfer till Karama Lodge.(M)

DAG 2 Avresa mot Lake Manyara. Djurskådning i Lake Manyara National

Park, lunch i det fria. Vidare mot Lake Manyara Hotell. Resten av

dagen fri för avkoppling vid poolen. (F, Lp, M)

DAG 3 Avresa på morgonen mot Serengeti, ankomst till Seronera Wildlife

Lodge vid lunch. På eftermiddagen djurskådning i Serengeti. (F, Lp,

M)

DAG 4 Heldag i Serengeti, välj mellan morgon- och eftermiddagsturer eller

heldag med lunchpaket. Övernattning Seronera Wildlife Lodge. (F,

Lp/L, M)

DAG 5 Avresa på morgonen mot Ngorongoro. Man kan göra stopp vid 

Olduvai (utgrävningsplats) samt en Masaiby (egen kostnad). Djur-

skådning längs vägen. Ankomst till Ngorongoro Wildlife Lodge uppe

på kraterkanten under eftermiddagen. Resten av dagen kan spenderas

på lodgens veranda med fantastisk utsikt över kratern. (F, Lp, M)

DAG 6 Avresa efter frukost ner i kratern för djurskådning. Utflykten tar cirka

sex timmar för att täcka det mesta av kratern och dess fantastiska

djurliv. Lunch i det fria. Under eftermiddagen återvänder ni till 

Ngorongoro Wildlife Lodge. (F, Lp, M)

DAG 7 Avresa efter frukost mot Tarangire. Djurskådning längs vägen till

Tarangire Safari Lodge. Lunch på lodgen. Under eftermiddagen djur-

skådning i Tarangire. (F, L, M)

DAG 8 Dag 8 Tidig väckning för en 'early morning game drive' för att upp-

leva den vaknande savannen. Djurskådning någon timme och sedan

frukost. Efter frukost avresa tillbaka till Arusha för vidare hemresa

eller förlängning på Zanzibar. (F)

DAG 9 Ankomst Stockholm.

(F - frukost, Lp - lunch paket, L - lunch, M - middag)

resekatalog 2006-2007 - 24 sidor  06-08-30  12.04  Sida 20



21

Afrikas
PaRadisstRÄnder

Unika
kombinationer
att resa är så otroligt spännande och roligt.

När vi får en idé är det inte långt mellan tanke

och handling. Ofta är det i kundkontakter som

idéer föds och ett paket som skräddarsys för en

kund kan bli ett paket till försäljning på hem-

sidan. Så var det till exempel med det paket där

du kan kombinera Kairo med safari i Kenya.

Tänk dig: Både pyramiderna och savannens djur.

Vilka minnen en sådan resa skapar! Håll utkik

på vår hemsida efter fler unika kombinationer,

eller hör av dig med dina förslag.

Pyramider och
safari
två veckors oförglömlig resa. Resan avgår från

Stockholm. Den inleds med två dagar i Kairo

med besök vid pyramiderna och Egyptiska

museet samt shopping och annan sightseeing.

Guiderna under resan är genomgående engelsk-

talande och mycket kunniga på sina områden.

Sedan blir det några dagars avkopplande sol och

bad vid Röda havet. Tillbaka i Kairo igen går

sedan resan vidare med nattflyg till Nairobi,

Kenya dit ni anländer tidigt på morgonen, lokal

tid. Ni blir hämtade av vår guide som tar er till

den förstklassiga campen. Där avnjuter ni en

fantastisk middag med dryck under bar himmel

ute på Afrikas savann. Under alla dagar ute på

camperna ingår frukost, lunch och middag.

Nästa dag är det safaritur på savannen. Färden

går vidare till Masai Mara och en ny camp vilket

tar cirka två timmar. Nästa anhalt blir Nakoro-

sjön och Nakuru nationalpark. 

Efter frukost sista dagen är det transfer till

Nairobi för flyg till Kairo dit ni anländer sent på

kvällen och får transfer till hotell. På eftermidda-

gen flyger ni hem till Stockholm dit ni anländer

cirka kl 21. 

För mer detaljer kan du besöka hemsidan

eller ringa oss på kontoret.

åk direkt till paradiset eller komplettera safariresan

med avkoppling och bad i de rofyllda pärlorna Zanzibar

eller Lamu.

Zanzibar
kryddön zanzibar ligger utanför Tanzanias norra kust.

Zanzibar är ett perfekt badresmål med vita stränder, pal-

mer och varmt badvatten. Det är så nära paradiset du kan

komma! Här kan man snorkla, dyka och fiska i havet.

Zanzibar är en låglänt ö med många bra snorklingsplat-

ser. De flesta hotell ligger med strandnära läge på öns

östra halva, som har de bästa stränderna. På öns västkust

finns stenstaden, den gamla arabiska stadsdelen i Zanzi-

bars stad. Slavhandel och kryddodling bidrog förr till

öns välstånd. Kryddodlingen pågår till viss del än i

dag, och man kan åka på kryddtur för att titta på

odlingarna. 

EXEMPEL PÅ kombination Tanzania-Zanzibar (Du kan göra

motsvarande kombination Kenya-Zanzibar)

DAG 1-6 Tanzaniasafari.

DAG 6 Åter i Arusha efter safarin. (F)

DAG 7 Transfer till Zanzibar. (F)

DAG 8-10 Härliga stranddagar med eller utan aktiviteter. 

(F, M)

DAG 11 Transfer för vidare hemresa. (F)

DAG 12 Ankomst Stockholm.

hotel zanzibar
breezes beach club

bluebay beach resort

tembi house hotel

Lamu
lamu – ett bilfritt öparadis med ändlösa stränder vid 

Kenyanska kusten. Den längsta sandstranden är 14 km

lång! Ön Lamu är knappt en och en halv mil lång och som

mest fem kilometer bred, kantad av sandstränder och

mangroveträsk, och ingår i en liten arkipelag. Om du trött-

nar på att ligga på stranden kan du fiska och snorkla i

havet, eller varför inte åka ut och segla? Lamus gamla stad

är ett världsarv med swahilikultur. Den lilla staden är

minst 1 100 år gammal. Öarna Lamu och Manda är inte

lika hårt exploaterade som turiststränderna i söder. Här

har mycket av den äldre afro-arabiska bebyggelsen beva-

rats, och tempot är lugnare. Öns enda transportmedel till

lands är dragkärror och packåsnor. Lamu är verkligt

exotiskt. Stranden, maten, solnedgångarna, gränderna och

de vänliga människorna. Lamu kommer att ge dig oför-

glömliga reseminnen.

EXEMPEL PÅ kombination: Kenya-Lamu

DAG 1-6 Masai Mara safari

DAG 6 Åter i Nairobi efter safarin. Övernattning på

Fairview hotell. (F)

DAG 7 Transfer efter frukost från hotellet till flygplat-

sen för avresa mot Lamu. Efter ankomst till

Manda flygplats fortsätter resan till Lamu med

båt. Båtresan tar ca 20 minuter. Incheckning på

Shella Royal House. (F, M)

DAG 8-10 Härliga stranddagar med eller utan aktiviteter. 

(F, M)

DAG 11 Transfer med båt till Manda flygplats för vidare

hemresa via Nairobi.(F)

DAG 12 Ankomst Stockholm.

hotel lamu 
shella royal house 
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Resevillkor
KAMMARKOLLEGIET
ReTravel har till Kammarkollegiet ställt erforderliga garantier enligt
resegarantilagen, det betyder att resenärerna är garanterade hemresa
oavsett vad som inträffar. Tel: 08-700 08 00.

AVGÅNG
Ansvaret för att komma i tid till flygplatsen före avgång vilar helt på
resenären.

PRISFÖRÄNDRINGAR
Alla priser och avgifter kan ändras på grund av oförutsedda orsaker,
såsom flygbolagets prisändringar och dylikt. I sådana fall förbehåller
vi oss rätten att ändra priset.

ÄNDRINGAR I PROGRAMMET
Flygbolagets tidtabeller kan ändras, och väder och trafiksituation 
orsakar ibland oförutsedda förändringar i planets ankomst-, och 
avgångstider. Vid sådana tillfällen kan det bli nödvändigt att genom-
föra omfördelningar eller förskjutningar i programmet.

HOTELL
Angivna priser avser i SEK och per person.
Hotellrummen har hög klass. 

MÅLTIDER
På hotellet är kontinental frukost alltid inkluderad. På flygningarna 
erbjuds måltider enligt flygbolagets normer, samt soft drinks, kaffe
och te.

TRANSPORTER
Transporter mellan hotell och flygplats på såväl fram-, som återresa
sker i luftkonditionerade turistbussar och med assistans från arrangö-
rens personal.

UTFLYKTER
De utflykter som anges i programmet företas i luftkonditionerade 
turistbussar och med lokal guide. Guideavgifter och entréavgifter är
inkluderade i priset.

BAGAGE
Bagagefrivikten på flyget är 25 kg per person.

PASS OCH VISUM
Resenärens pass måste ha giltighetstid som räcker minst 6 månader
efter inresa i landet. Resenären ansvarar själv för att kontrollera att
passet är giltigt och att namnet i passet stämmer med namnet på
biljetten. Inresevisum krävs. För resenärer som köpt paketresa till
Egypten ingår visum i resans pris och utfärdas på flygplatsen i Kairo. 
För övriga resmål utfärdas visum via ambassad eller på flygplatsen.
Ombesörjes av resenären, mer info på www.retravel.se.

VACCINATIONER
Det krävs inga särskilda vaccinationer för Egypten men vi rekom-
menderar ändå våra kunder att se över sina polio-, stelkramps- och
difterivaccinationer. Kontakta närmaste vaccinationscentral eller hus-
läkare för konsultation.

RESEFÖRSÄKRING
Vi rekommenderar att alla resenärer tar en komplett reseförsäkring
med skydd mot såväl sjukdom och olycksfall, samt mot förlust och
skada på personliga tillhörigheter.

BETALNING
Full betalning av resans pris måste erläggas senast 30 dagar före 
avresa för att resenären skall vara säker på sin plats.

INSTÄLLD RESA
Arrangören förbehåller sig rätten att sälla in resa. Anmälda får välja
mellan full återbetalning eller att genomföra resan på annat avrese-
datum.

Allmänna villkor för paketresor
FLYG OCH FÖRSÄKRING
Incheckning sker cirka en timme innan avgång. Inrikes anslutnings-
flyg till och från Stockholm bör ha två timmars marginal. 

Kontrollera att du har bagagetäckning i din reseförsäkring. Rese-
försäkring kan du ha på din hemförsäkring, ditt betalkort eller köpa
separat. Ibland är det bra att ha en kombination. Specialmat på pla-
net förbokas och betalas extra.

Flygresearrangörernas överenskommelse om 
Allmänna villkor för paketresor: 
1. AVTALET
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt

att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana
prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören.
Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären
på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för
denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller bro-
schyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett
uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschy-
ren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av bety-
delse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet
endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvud-
arrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som
är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har
bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid
betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens an-
visningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan
dröjsmål.

2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som

framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än

40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första del-

betalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skä-
lig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har
arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften
som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESAN
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas
vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
– Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall rese-
nären erlägga 5 % av resans pris.

3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar
före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.

3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 tim-
mar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall rese-
nären betala hela resans pris.

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att
avbeställa resan, enligt följande.
– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas
vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
– Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att
få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som
anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än

den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller
broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans
pris dock högst 200 kronor.

3.2.2 Avbeställning får ske 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 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjuk-
domstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art,
att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om 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. Rese-
nären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt
till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingri-
pande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemen-
samt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna
3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genom-
föra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan 
resenär/ andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punk-
terna 3.2.2 - 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard
som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, 
i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående
antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvarte-
ring inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet
utan ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det
att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställ-
ningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller
släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr
eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt
ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter av-
beställningen.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla vill-

kor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att
transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt
gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i
skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren
om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solida-
riskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad
som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock
högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN 
OCH INSTÄLLANDE AV RESAN

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren Arrangören får ändra
avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår 
tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet. 
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han
inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är
av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också från-
träda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nack-
del. Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra
avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid
lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första
stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller
återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det,
förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till 
en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om
arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären
godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för
prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa,
eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka
vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och
andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan
att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa 
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skade-
stånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på
grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arran-
gören visar:
1.) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält
sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skrift-
ligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en var-
aktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas
senast 10 dagar före avresan), eller
2.) att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder
utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde för-
väntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna
inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det
på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är
arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast
om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den be-
stämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon
annan i ett tidigare led.

5.5 Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet
enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören 
höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsök-
ningarna om dessa beror på:
1.) ändringar i transportkostnader
2.) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som
ingår i resan, eller
3.) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader
för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens 
andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för 
genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är
av sådant slag som anges i 1–3 ovan i denna punkt. Om t ex en
avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär
får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är re-
searrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.
Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om
kostnadsökning överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de
sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall
så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 
20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan
angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan
skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 
60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingri-
pande händelser m m. Såväl arrangören som resenären har rätt
att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande
för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller
utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshand-
ling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsent-
ligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmå-
let vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om
händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall
sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
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6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN, FEL OCH BRISTER
6.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte
kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättnings-
arrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättnings-
arrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara
grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt,
utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig trans-
port tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort
som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt
första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om
det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1
har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet
beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om ar-
rangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens
kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med
när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som
arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar
enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle
vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror
på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i 
omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall 
arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för
ren förmögenhets- skada, ersättning för personskada och sak-
skada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen
(1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen
(1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägs-
trafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan in-
träffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid
skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra 
enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste
mån begränsa skadan.

7.  REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till

följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han
märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återför-
säljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller
återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro
och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall 
arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder
för att finna en lämplig lösning.

8.  RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
8.1 Arrangörens anvisningar m m

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genom-
förande som lämnas av reseledaren eller av annan person som 
arrangören anlitar.

Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäl-
ler för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att
medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsent-
ligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören ge-
nom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar
eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är
lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att
medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämp-
ligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som
blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för

resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för med-
borgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga forma-
liteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass,
visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för
alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda for-
maliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte
bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller
återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrange-
manget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till 
dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av
arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av
uppgifter om hemresan.

9. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämp-
ningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan
enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller
av allmän domstol.

Särskilda resevillkor
ANMÄLNINGSAVGIFT, AVBESTÄLLNING & ÄNDRING
Anmälningsavgiften är från 1 000 kr och uppåt per person (högre för
specialarrangemang). Vid bokning inom 15 dagar före avresa betalas
hela resans pris vid bokningstillfället.
För Egypten gäller en expeditionskostnad i procent av resans total-
pris vid avbokning:
mer än 30 dagar före avresa 5%,
från 30–15 dagar före avresa 15%
från 14–1 dag före avresan 50%
inom 24 timmar före avresan 100%
Reseskatter återbetalas. Ändring som innebär annan avreseort, av-
resedag, reslängd, resa, betraktas som avbeställning och nybeställ-
ning. En specialbeställning för en kund blir bindande när anfordran
är gjord. Då gäller även respektive leverantörs resevillkor gentemot
slutkund vid avbokning och ändring. 

För övriga resmål se www.retravel.se eller ring oss.

INDIVIDUELLA HOTELL-, BUSS- OCH BILBESTÄLLNINGAR
För bokning av hotell, bil eller annat landarrangemang utgår en bok-
ningsavgift på 250 kr per arrangemang, maximalt 500kr/kund. Om 
resenär även beställer flygresan av Retravel utgår ingen boknings-
avgift. Ändringar eller avbokning är i samtliga fall 75 kr per arrange-
mang (förutom eventuella bokningskostnader) vid avbeställning 
senast 30 dagar före avresan. Vid senare ändring/-avbokning 200 kr.
Vid kreditering av avbeställda men ej använda vouchers uttages
200 kr (samt ev. reservationskostnader). För att kreditering av ej 
utnyttjade vouchers, som avbeställts under resan skall kunna ske,
måste hotellets avbeställningsnummer medfölja kupongen.

SLUTBETALNING
Full likvid skall vara resebyrån tillhanda samtidigt med att färdhand-
lingarna levereras. Detta skall enligt deltagarbevis ske 50 dagar före
avresan. Retravel ansvarar inte gentemot resenär som erlagt slutlik-
vid utan att erhålla färdhandlingarna. Flygpriserna på destinationen
kontrolleras helt av flygbolagen och kan inte påverkas av arrangören.
Flygpriser kan 
höjas under programmets giltighetstid.

RESENÄRENS ÄNDRING AV RESEAVTALET
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages 
en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören
åsamkats, dock lägst 200 kr.

RESENÄRENS KONTROLL AV FÄRDHANDLINGARNA
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så
snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påkallas omedel-
bart. Utfästelser av säljande personal måste vara skriftliga för att
kunna åberopas.

FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR
Researrangören har rätten att innan avtal träffas med resenären vidta
ändringar av uppgifter i denna katalog/ prislista. Researrangören har
även rätt att göra ändringar av de avtalsvillkor som gäller för denna
resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i
Lag om paketresor § 12.

AVBESTÄLLNING AV RESAN
Avbeställning av resan skall göras omgående. Detta skall ske till den
resebyrå där beställningen gjorts. Är kontoret stängt kan avbokning
ske på tel 0920-223 141 eller per fax 0920-223 160. Om arrangören
har rimlig anledning att anta att antalet anmälningar senast 14 
dagar före avresan är mindre än det angivna minimiantalet för re-
spektive resa, har arrangören rätt att ställa in resan.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID SJUKDOM ETC.
Ingår inte i resans pris. Resenären kan skydda sig mot avbeställ-
ningskostnad vid annullering senare än 30 dagar före avresa, genom
att utöver anmälningsavgiften erlägga en avgift på 350 kr. För resor
med ett värde över 25 000kr/person erlägges 450 kr. Avgiften åter-
betalas ej vid annullering av resan. För researrangemang som ej åter-
finns i Retravels katalog/prislista gäller särskilda resevillkor. 
Med undantag för en expeditionsavgift av 200 kr per person är rese-
nären härigenom skyddad mot avbeställningskostnader enligt All-
männa Resevillkor. Teater och konsert- biljetter omfattas EJ av avbe-
ställningsskyddet. Detta skydd gäller vid dödsfall, akut sjukdom eller
olycksfall som drabbar resenären själv eller resenärens maka/make
(allmänt sammanboende under äktenskapsliknande former), barn,
föräldrar eller syskon. Vid med läkarintyg bestyrkt avbeställning (se
Allmänna Resevillkor) erfordras det att besöksdatum, undersöknings-
resultat och diagnos klart framgår samt att sjukdomen eller olycksfal-
let utgör ett allvarligt hinder för resenären att företa resan. Obs! Lä-
karintyget skall utfärdas på särskilt formulär som kan erhållas genom
resebyrån. Ändring av avbeställningsskydd (avboka eller lägga till av-
beställningsskyddet) måste ske inom 10 dagar från bokningstillfället,
dock senast 30 dagar före avresa. Vid bokning 30-8 dagar innan av-
resa måste ändringen ske inom 2 dygn. Ändring senare än ovan är ej
möjligt. Avbeställning skall ske före resans avgång. Läkarintyg som
inkommit senare än 14 dagar efter avbeställningens datum beaktas
ej. Avbeställning som kommer arrangören tillhanda efter resans av-
gång, accepteras ej. Resenär äger ej rätt att avbeställa resa med lä-
karintyg om hans/hennes hälsotillstånd vid resans bokningstillfälle
inte varit helt tillfredställande. Resenär som är medveten om att
hans/hennes hälsotillstånd icke är helt bra är skyldig att före beställ-
ning av resa konsultera läkare, samt deltar i resan på eget ansvar.

TIDTABELLER
De i resekatalogen och på hemsidan www.retravel.se angivna av-
gångstiderna och flygtiderna är preliminära. Detta gäller även de ti-
der som medföljer resans bokningsbekräftelse. Exakta tider erhålles
med färdhandlingarna. Arrangören kan ej ansvara för eventuella tid-
tabellsändringar. Även under resans gång kan avgångstider ändras.
Tag därför för vana att alltid kontrollera med flygbolaget eller Retra-
vels representant. Vi ansvarar ej för eventuellt missat flyg pga änd-
rade tidtabeller.

REKLAMATIONER OCH REKLAMATIONSFRIST
Reklamationer skall alltid framföras på resmålet för eventuell åtgärd.
Krav på prisavdrag eller skadestånd skall framställas skriftligen till
researrangören så snart som möjligt och senast en månad efter hem-
komsten, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

TILLÄGGSARRANGEMANG
När så anges i broschyren, eller med speciell beställning, kan extra
prestationer i form av särskild inkvartering, utflykter, måltider och
andra evenemang etc. erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av till-
läggsarrangemang gäller om inte annat anges, villkoren under
punkt 3 i Allmänna Resevillkor för paketresor. Om dessa extra presta-
tioner ej kan levereras återbetalas endast erlagda tillläggskostnader.

BAGAGE
Endast en resväska och ett handbagage per person. 25 kg.

FLYGRESOR
Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna dagarna
för ut respektive hemresa. Biljetten är personlig och kan ej över-
låtas. De flygbolag Retravel nyttjar, ansvarar gentemot passagerarna
enligt de avtal och bestämmelser som finns angivna på flygbiljetten.
Deltagande flygbolag påtar sig inget ansvar för någon handling, för-
summelse eller händelse, som inträffar då passageraren ej befinner
sig ombord på planet. Researrangören är ensam ansvarig för utgivan-
det av denna katalog & prislista. Den förpliktigar ej till ansvar för de
i katalog & prislista angivna flygbolagen eller andra flygbolag vilkas
tjänster tas i anspråk under resan och är således ej utgiven å deras
vägnar. Observera att det numera är mycket vanligt med s.k. ”code
share” flygningar. Detta innebär att ett annat flygbolag än det i bil-
jetten angivna bolaget flyger sträckan på uppdrag av det andra bola-
get eller i samarbete med ett annat flygbolag. Det är resenärens
skyldighet att skaffa sig upplysning om vilket bolag som de facto
trafikerar respektive flygning.

DELVIS UTNYTTJANDE AV ARRANGÖRENS PRESTATIONER
Om resenären uteblir från angivna transporter eller underlåter att 
utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse ej
påräknas.

PASS & VISUM
Varje resenär skall inneha svenskt pass, giltigt minst sex månader vid
arversedatum. Serviceavgift uttages i de fall Retravel ombesörjer vi-
sering till Egypten. 

INKVARTERINGEN
Resenären väljer själv vilken klass på inkvarteringen han/hon önskar
där olika alternativ finns. På vår hemsida och i katalogen finns ho-
tellens klass och beskrivningar. Priserna är baserade på del i dubbel-
rum med tillägg för enkelrum samt pris för barn under 12/15 år i 
extrabädd resp. ordinarie bädd. Ensamma resenärer kan boka sig för
del i dubbelrum enligt särskilda bestämmelser.

PRISER & PRISÄNDRINGAR
Tillägg till allmänna resevillkor 5.5.2. Om det efter bokningen inträf-
far prishöjningar på en eller flera prestationer som enligt katalogen
ingår i resan, är arrangören berättigad att justera priset för resan om
och i den mån dessa prisförändringar beror på nya flygpriser, ändrade
växelkurser, nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, över vilka
arrangören ej råder. Priserna kan komma att ändras, uppåt eller
nedåt, beroende på eventuella prisförändringar enligt ovan. 
Resenär skall snarast meddelas eventuella förändringar.

PROGRAMGILTIGHET
Aktuella priser finns på vår hemsida www.retravel.se. Programinne-
håll, hotell m.m., kan ändras under säsong.

TEKNISK ARRANGÖR
ReTravel AB
Box 330
971 09 Luleå
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ReTravel AB
postadress: Box 330, 971 09 Luleå   besöksadress: Storgatan 9, Luleå
telefon: 0920-223 141   Fax: 0920-223 160   internet: www.retravel.se
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KOMMANDE RESMÅL:

LIBYEN, OMAN,

SYDAFRIKA

OCH RWANDA
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