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Gäller som biljett 

Styrelsens säte: Stockholm orgno: 556028-8432

Internet 

Utresa Incheckningen öppnar 2 timmar före avgångstid.
Incheckningen stänger

Lokala tider

Ankomst till
Avresa från Malmö Airport

Gran Canaria
onsdag 2016-02-03
onsdag 2016-02-03

med linje DK 2751  
Thomas Cook Airlines Scandinavia

kl. 08:00
kl. 12:20

onsdag 2016-02-03 kl. 07:00

Inga måltider /se tillval

Playa del Ingles 

Hotell
Resmål

Hotell Sunprime Atlantic View

Adress Avenida Gran Canaria 48

35100 Playa del Ingles
Telefon +34 928 765 708/12/1

1 st Prime Suite 1 rum mot trädgård  

Vings servicetelefon  +34 928 776 630

Hemresa Incheckningen stänger 1 timme 30 minuter före avgångstid

onsdag 2016-02-10
onsdag 2016-02-10

med linje DK 2752  
Thomas Cook Airlines Scandinavia

kl. 13:40
kl. 19:50

Lokala tider
Avresa från
Ankomst till

Gran Canaria
Malmö Airport

Ms
Lena

Welinder

Mr
Bertil

Tomelius

TOTALT
alla resenärerResenärer

Tillval
Reseförsäkring Nej Nej
Avbeställningsförsäkring Nej Nej
Måltid på flyget Ja Ja
  Holiday Meal ToR
Transport flygplats-hotell ToR Ja Ja
Sunprime Inclusive exkl. lunch Ja Ja
   2016-02-03 - 2016-02-10

Prisspecifikation
Grundpris 7825 7825
Internetrabatt -500
Tillköp flygmat 210 210
Transport flygplats-hotell ToR 200 200
Tillägg "SunPrime-inclusive" 1295 1295
Totalt 9030 9530 18560
Inbetalt 18560

Kontrollera att namn på biljetten stämmer med passet, tilltalsnamn räcker, och

Viktig information Mobilnummer:
E-postadress:

+46709265757
lenawelinder@yahoo.se

att övriga uppgifter är korrekta.Information,resevillkor samt Viktigt att veta
på Ving.se ingår i avtalet. Tillåten frivikt på flyget är normalt 20kg, inkl
6 kg handbagage, per person (gäller ej barn under 2 år). För bagageregler läs
mer på Ving.se eller flygbolagets hemsida.Övrig information,se separat bilaga.
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Lämnas hemma!

Vings servicetelefon Telefon

Hemresa

Ankomst hotellet

Besked om flygets ankomst, gå in på www.swedavia.se eller ring:

Hotell Telefon

VING

Wemmenhögsg.32

Sunprime Atlantic View +34 928 765 708/12/1 2016-02-03

onsdag 2016-02-10
onsdag 2016-02-10

med linje DK 2752  kl. 13:40
kl. 19:50 Thomas Cook Airlines Scandinavia

Lokala tider

Avresa från
Ankomst till

Gran Canaria
Malmö Airport

010-109 45 00

Playa del Ingles +34 928 776 630
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INGEN RESEFÖRSÄKRING
Du har valt att inte köpa reseförsäkring för en eller flera resenärer.
Vi ber dig därför att undersöka vilket skydd du har om olyckan skulle vara
framme. Vi rekommenderar Goudas Heltäckande reseförsäkring för dig som inte
har någon reseförsäkring och Goudas ”Komplement till hemförsäkring” för dig
som redan har ett grundskydd för resor i din hemförsäkring.
Goudas Reseförsäkring gäller alltid helt utan självrisk. Den innehåller
momentet komma ikapp resan om något inträffar på vägen till flygplatsen som
gör att du missar utresan. Blir du sjuk eller råkar ut för olycksfall på
resmålet ersätter försäkringen förlorade resdagar alternativt en ersättnings-
resa om mer än halva resan går förlorad. Hyr du bil under resan täcker försäk-
ringen självrisken upp till 10 000 kronor. Försäkringen ger även hjälp direkt
på plats av Ving värden i form av viss ersättning vid sjukdom, försening mm.
Kontakta din resesäljare för mer information, du kan boka försäkringen fram
till dess att resan påbörjas.

PASS & VISUM
Alla personer som reser till länder utanför Schengen måste ha ett
giltigt pass.Inom EU krävs det att man har giltigt pass eller
nationellt ID-kort då det är de enda handlingar som kan styrka
medborgarskap.
För EU/EES medborgare gäller att passet/nationellt ID-kort, vid resor
INOM Schengen, ska vara giltigt under hela resans vistelse.
Vid resa till länder UTANFÖR Schengen ska passet oftast vara giltigt
minst 6 månader efter hemkomst. Kontrollera ditt pass/nationella
ID-kort i god tid innan du reser.
För inresa i vissa länder krävs giltigt visum, info fås vid bokning.
Tredjelandsmedborgare, dvs person som inte är medborgare i
EU/EES-länder eller i Schweiz eller svensk medborgare med utländskt
ursprung kan i vissa fall behöva visum, kontakta respektive lands
ambassad för besked.
Den som p.g.a avsaknad av giltigt pass/nationellt ID -kort eller
visum förorsakar flygbolag eller researrangör kostnad, bär själv det
ekonomiska ansvaret härför.
Passet/nationella ID-kortet får inte vara skadat. Observera även att
provisoriskt pass inte gäller för inresa till vissa länder.
Vi rekommenderar att man alltid reser med pass, även inom Schengen,
då det nationella ID-kortet inte alltid accepteras hos alla flygbolag
eller för styrkande av identitet och nationalitet på resmålet.

ÄR DU MISSNÖJD MED NÅGOT? KONTAKTA OSS!
Om det är något som inte lever upp till dina förväntningar under din
resa vill vi veta det på en gång. Ta genast kontakt med vår personal
på resmålet, istället för att vänta tills du kommer hem. Har vi inte
någon guideservice på resmålet hänvisar vi istället till vår lokala
agent. Det är onödigt att din resa blir förstörd av något som kan
åtgärdas med detsamma.
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VIKTIG INFORMATION VIA E-POST & SMS
Uppgav du en mejladress vid bokningen så skickas bokningsbekräftelse
och resebevis/biljett och annan information om resan via e-post.
Viktig information och ändringar kan komma nära inpå avresan och vi
måste därför kunna nå dig på mejladressen du har uppgett. På flyg-
platsen och resmålet skickas all viktig information via sms.
Glöm inte att ha mobilen påslagen och kom även ihåg att meddela oss
om du byter mejladress eller mobilnummer.

VÅR SERVICE PÅ RESMÅLET
Vi har skandinavisktalande personal på resmålet om inget annat anges
på Ving.se. Du träffar våra värdar på flera av våra hotell, och på
vissa resmål även på vårt servicekontor. Du kan även kontakta dem
via mejl eller sms, eller ringa till vår servicetelefon som är öppen
dygnet runt. Mer information hittar du i Vingpärmen på ditt hotell.
På de resmål där vi inte har någon egen personal hänvisar vi till
vår lokala samarbetspartner.

TRANSFER HOTELL-FLYGPLATS
Har du bokat transfer genom Ving hämtar bussen dig i god tid före
flygets avgång. Vi meddelar när bussen hämtar dig via sms mellan
24-48 timmar före hemresa. Kontakta vår personal på resmålet om du
inte får detta sms. Du kan när som helst ändra dina kontaktuppgifter
genom att kontakta Ving.

EXTRA BAGAGEVIKT
Gäster som flyger med Thomas Cook Airlines Scandinavia och bor på
Sunwing, Sunprime och Ocean Beach Club får ta med sig 30 kg bagage
inkluderat handbagage.
Det gäller även för dig som bor på ett av dessa hotell kombinerat med
ett annat. Läs mer vad som ingår på www.ving.se.
På resor som är 4 veckor eller längre får man ta med sig 40 kg bagage
inkluderat handbagage.
Reser du med ett annat flygbolag på ut-eller hemresa är det respektive
flygbolags regler för bagage som gäller för respektive sträcka.
Bagageregler för alla våra flygbolag finns på www.ving.se

Sunprime Inclusive innehåller, frukost och 5 middagar
Måltidsdryck ett glas vin,öl eller läsk
För mer utförlig information se www.ving.se/sunprime



Avtal
För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren samt information om det aktuella researrangemanget, inklusive 
Viktigt att veta som finns på Ving.se. Tänk på att ditt bokningsnummer är en värdehandling som inte ska lämnas ut till 
utomstående.

Bagage
De flesta flygbolag har en frivikt på 20 kg, inkl. 5 kg handbagage. Tillåtet mått på handbagaget är vanligen 45x35x20 cm.
Flyger du med Thomas Cook Airlines är måtten 55x40x20. Läs mer om tillåten vikt och aktuella mått på ving.se.

Golfbagar, cyklar, sportutrustning med mera räknas som extra bagage och kan tas med i mån av plats och mot en extra 
kostnad. I vissa fall ska extra bagage förbokas hos flygbolaget eller Ving. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.
Enligt internationella bestämmelser är det av säkerhetsmässiga skäl förbjudet att transportera farligt gods i incheckat bagage.
Mer information hittar du under luftfart och farligt gods på www.transportstyrelsen.se.

Extra bagage på transferbuss
Som extra bagage räknas bland annat golfbagar, cyklar och sportutrustning. Om du har köpt transfer och bokat ett av
våra golfpaket/hotell där golf ingår ansvarar vi för transporten av din golfbag. I övriga fall kan du ta med extra bagage på 
bussen i mån av plats och ofta mot en extra kostnad.

Flygbolagens ansvar
Montrealkonventionen reglerar ansvaret för de flesta flygbolag som utför resan och begränsar flygbolagens ersättningsansvar 
vid dödsfall, personskada, och förlust; försening, eller skada på bagage, samt flygförseningar. Flygbolag som inte är 
registrerade inom EU kan följa andra bestämmelser.

Vings av- & ombokningsförsäkring
Vid av- och ombokning kan en försäkring vara ett viktigt ekonomiskt skydd. Den träder i kraft om du eller ditt ressällskap blir 
förhindrad att resa på grund av att en akut oförutsedd händelse inträffar eller vid egen eller nära anhörigs sjukdom eller 
bortgång (intyg/läkarintyg krävs). Försäkringen måste tecknas innan anmälningsavgiften betalas in. Observera att eventuell 
avbeställning måste ske före incheckning. Försäkringen ger dig också rätt till fri ombokning utan anledning fram till 30 dagar
innan ordinarie avresa, samt Prisgaranti Plus (endast fram till 60 dagar innan avresa, separata regler gäller). Läs fullständiga 
resevillkor och få mer information på Ving.se.

Om du vill avbeställa din resa i sent skede
Ring vår jour på telefonnummer 08-593 610 17 vid avbokning nära inpå resan, efter kontorstid. Under kontorstid ringer du 
istället 0771-995 995.

Resenärer under 18 år
Om du är under 18 år och reser utan målsman måste du meddela oss detta vid bokningstillfället. Innan du betalar din resa 
måste du skicka ett ”Minderårigintyg” till oss, där din målsman har godkänt att du får resa på egen hand. Intyget finns att 
hämta på Ving.se.

Flygresa enkel väg/Ej utnyttjad flygresa
Avser du att endast använda flygresan på ut- eller hemresan måste du meddela Ving det 
vid bokningstillfället, då alla länder inte tillåter det. Meddelas det inte vid bokningstillfället
och ingen reser på utresan avbokas resan och ingen återbetalning sker.

MinStoraDag
Ving samarbetar med MinStoraDag, som uppfyller önskedrömmar för barn med svåra sjukdomar. Inom ramen för samarbetet 
hjälper vi några av dessa barn att förverkliga sin drömresa tillsammans med familjen. 
Vill du också stötta MinStoraDag, besök www.minstoradag.se.
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