Ännu en säsong med härliga resor ligger bakom oss och
höstens första grupp har i skrivande stund precis kommit hem.
Israel är vårt flaggskepp, det vi brinner allra mest för. Så
det gläder oss att vi utvecklar dessa resor där vi utöver de
klassiska rundresorna även kan erbjuda flera andra resor med
ett annorlunda upplägg! Vi har även i år en maraton-resa och
flera pilgrimsvandringsresor i Israel på gång samt det väldigt
spännande temat ”krigshistoria” i april!
Lika spännande är det att utbudet av våra övriga resmål
ökar! Som sång- och musikfestivalen Family Fest i USA. Eller
den fascinerande naturen på Island. Kombinationen
mission/bistånd och safari i Kenya. Och återkomsten av "Må
bra-resan" till Tunisien är några nya/nygamla inslag för 2020.
Därtill har vi återkommande resorna till Grekland, Krakow,
vandring i Italien och Sydafrika.
Det är också en mycket intressant tid allmänt
resebranschen. Vi blir alla alltmer miljömedveten och det
gäller även oss på Duvres! Vi har det senaste året gjort en rad
förändringar som en del av vårt miljötänk där kanske den allra
största förändringen är att vi delar kostnaden med dig som
resenär om ni väljer att klimatkompensera flygresan!
Oavsett resmål och reseledare är vi så glada och stolta
över att den återkommande känslan hos våra resenärer är att
de trivs så bra i den familjära känslan som våra reseledare
och ni resenärer tillsammans skapar. Det vill jag tacka er alla
för! Det är tillsammans vi gör resan till en riktig höjdare! Tack!

Mvh Toni Duveskog
vd Duveskogs reseservice

REGLER för anmälan, betalning och avbokning för samtliga resor
Man anmäler sig till en resa genom att fylla i ett bokningsformulär på vår hemsida eller att ringa oss. Inom 7 dagar betalas en anmälningsavgift.
Slutlikviden skall erläggas senast det datum som finns på slutfakturan. Fram till 45 dagar innan avresan kostar en avbokning 5 % av resan pris,
dock lägst 700kr. 45-35 dagar före avresa kostar en avbokning 25 % av resans pris. 34-21 dagar för avresa kostar en avbokning 50 % av resans pris.
20 dagar före avresa kostar en avbokning 100 %.
Om man önskar avbeställningsskydd betalas den tillsammans med anmälningsavgiften. Detta gör att man får nästan hela resan återbetald vid
avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc. Detta för en minde avbokningskostnad. Läkarintyg erfordras. Om vi som resebyrå avbokar resan på
grund av oroligheter eller på grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas
hela den inbetalda summa.
Vi reserverar oss för prisändringen som ligger utanför vår kontroll, som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser, tidsändringar etc.
Vi reserverar oss för om en reseledare förhindras att fullfölja resan pga. sjukdom eller annan händelse som omöjliggör hans medverkan, så
genomförs resan med annan reseledare. Vi reserverar också oss för om extremt oväder eller oroligheter slår till att vissa delar av programmet
därför inte kan genomföras.
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