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Särskilda villkor – Boka Tryggt-kampanjen  

Dessa villkor gäller för 
bokningar som utförs under 
tidsperioden från den 16 
februari 2022 till den 30 juni 
2022, för turer som avgår till 
och med den 31 december 
2022. 

 

1. Introduktion  
1.1. Dessa särskilda villkor gäller under Boka Tryggt-kampanjen ("Villkoren") för bokningar med Hurtigruten 

AS ("Hurtigruten"), som sker under tidsperioden 16 februari 2022 till 30 juni 2022 för turer som avgår 
till och med den 31 december 2022. Villkoren är en del av det kontrakt som ingås vid bokning av en 
resa med Hurtigruten. Villkoren har företräde i förhållande till Hurtigrutens allmänna villkor.  

1.2. För resenärer som inte är berättigade att nyttja Villkoren, gäller Hurtigrutens allmänna villkor. Du hittar 
de allmänna villkoren här.  

1.3. De allmänna villkoren och EU:s Paketresedirektiv (eng. EU Package Travel Directive) ger även rätt till 
ombokning eller avbokning av resan under vissa villkor. Exempelvis kan en paketresa avbokas före 
avresa utan att det krävs erläggande av avbokningsavgift för det fall oväntade och extraordinära 
omständigheter inträffar på destinationen eller i dess omedelbara närhet, vilka avsevärt skulle påverka 
genomförandet av paketresan. 

2. Ombokning – Framtida kryssningskredit 
2.1 Resenärer som bokat en kryssning på eller efter 16 februari 2022 med avgångsdatum före den sista 

december 2022 kan avboka sin resa och erhålla en framtida kryssningskredit ("FK") som motsvarar 
beloppet som resernären betalat på avbokningsdagen, eller avboka och omboka till ett nytt resedatum.  

2.2 Följande avbeställningsfrister gäller: 

• När som helst fram till 31 dagar före avgångsdatum kan en bokning avbokas och 
resedatum kan ändras, eller så avbokningen ersättas av en FK. Hurtigruten kommer inte 
att kräva några avbokningskostnader i dessa fall. 

• När som helst från 31 dagar före avgångsdatum upp till 24 timmar före avgångsdatum 
kan en bokning avbokas och resedatum ändras , eller en avbokning göras och ersättas av 
en FK, under förutsättning att COVID påverkar resan. Hurtigruten kommer inte att kräva 
några avbokningskostnader i dessa fall. Att COVID påverkar resan innebär antingen att 
resenären är oförmögen att resa till hamnen där ombordstigning sker på grund av 
karantänkrav, ett reseförbud träder i kraft i resenärens hemland eller i landet där 
ombordstigning sker, eller att resenären testat positivt för COVID.  

2.3 FK och ändring av datum kan enbart nyttjas för framtida kryssningsbokning (ar). FK måste användas eller 
en avbokning och ändring av datum göras innan 31 december 2022, och detta erbjudande är enbart 
giltigt för kryssningar som är schemalagda att avgå senast den 31 mars 2023. Om FK inte nyttjats senast 
den 31 december 2022, kommer FK och detta erbjudande automatiskt att utgå och därmed inte ha 
något värde. FK har inget kontantvärde och kan därmed inte överföras. Villkoren kan inte användas för 
att få en återbetalning.  

https://www.hurtigrutenresan.se/bra-att-veta/allmanna-villkor/?_hrgb=3
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2.4 Alla ombokningar är avhängiga av vilken tillgänglighet som gäller vid tidpunkten för förfrågan. 
Kampanjer och erbjudanden som är tillgängliga eller tillämpliga avseende den ursprungliga bokningen 
ska inte vara tillämpliga på den efterföljande bokningen som görs i enligt Villkoren.  

2.5 Vid ombokning blir resenären ansvarig för att betala eventuell deposition som förfallit vid 
ombokningstillfället och mellanskillnaden i pris i förhållande till den nya bokningen, om denna 
överstiger värdet på FK eller värdet för den gamla bokningen. För det fall priset på den nya bokningen 
understiger värdet på FK eller vad som erlagts för den gamla bokningen, kommer en ny FK att ställas ut 
för det återstående saldot. Innan utfärdats eller den tidigare bokningen avbokats och datumen ändrats, 
ska resenären ha erlagt full betalning för alla belopp som förfallit vid avbeställningstidpunkten.  

2.6 Om en resenär väljer att ändra resedatum eller mottager en FK, eller på annat sätt avbokar en 
reservation, avbokas eller återbetalas inte avbokningsavgifter som redan har uppkommit i samband 
med bokningen, om inte annat anges av dessa villkor eller krävs enligt tillämplig lag. Vid ombokning av 
resa i enlighet med Villkoren, gäller de ursprungliga avbokningsfristerna och avgifterna i de allmänna 
villkoren.  

2.7 Villkoren gäller inte i för presentkort. Villkoren är endast tillämpliga för namngivna resenärer som reser 
med Hurtigruten. Agenter och charter omfattas inte. Villkoren gäller inte för resenärer som har bokat 
chartrade turer.  

2.8 Hurtigruten förbehåller sig rätten till att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden utan 
föregående meddelande eller skadeståndsansvar. Detta erbjudande kan också dras tillbaka eller ändras 
utan föregående meddelande.   

 

 


