TILBUD

Vi takker for henvendelsen og har herved fornøyelsen av å sende vedlagte tilbud med en foreløpig reiseplan.
Til din informasjon er plassene på fly reservert. Vi vil derfor være takknemlig for en tilbakemelding så snart
du/dere har sett på tilbudet. Eventuelle forslag til landarrangement som for eksempel hotell, leiebil, bobil og
turer, reserveres ikke før en bekreftelse av tilbudet er mottatt.
Visum & Pass
VIKTIG: Vennligst kontroller at alle navn som fremgår av reiseplanen stemmer overens med passet. Dette er
svært viktig i forhold til flybilletter og eventuelle visum.
Til Australia kreves det visum for alle norske statsborgere. Australiareiser kan utstede 3 måneders turistvisum
(ETA) og 3 måneders businessvisum (Business ETA). For å kunne utstede visum må vi ha kopi av passet. Passet må
være gyldig i minst 6 måneder utover utreisedatoen fra Australia. For opphold på New Zealand i inntil 3 måneder,
kreves ikke visum.
VIKTIG: For at ditt ETA visum skal være gyldig for innreise i Australia kreves det at du har god helse og ikke har
anmerkinger i strafferegisteret. Om du enten har eller har hatt tuberkolose, eller om du tidligere har vært straffet
for lovbrudd, vennligst ta kontakt med din reisekonsulent.
For stopp eller mellomlanding i USA, kreves det nå et elektronisk lesbart pass eller visum. For ytterligere
informasjon, se: www.usa.no
Fra 12. januar 2009 må alle som skal reise til USA uten visum, registrere seg elektronisk på forhånd. Dette betyr at
alle nordmenn som reiser visumfritt til USA med elektronisk pass, må fylle ut skjemaet på
https://esta.cbp.dhs.gov/esta senest tre dager før avreise. Registreringen er gyldig i to år, og man kan reise fram
og tilbake så mange ganger man vil.
USA har pr. 8.september 2010 innført en egen turistskatt på 14 dollar, dette beløpet betales samtidig som man
registrerer seg via ESTA.
Dersom det er aktuelt med stopp i andre land, er det viktig å gjøre seg kjent med innreise – og
visumbestemmelser. Norske statsborgere kan undersøke dette på: www.odin.dep.no eller kontakte oss for
nærmere informasjon.
Forsikring
Det er svært viktig at man har en god reiseforsikring for hele perioden man skal være på reise. Vi har et godt
samarbeid Europeiske Reiseforsikring. Spør oss om råd!

Reisegarantier
Australiareiser AS er medlem i Reisegarantifondet. Se www.rgf.no for mer info.
Australiareiser sine reisevilkår bygger på Lov om pakkereiser for reiser som faller innenfor definisjonen i Lov om
pakkereiser. Pakkereiselovens bestemmelser gjelder ikke for bedriftskunder.
Ved salg av kun flybilletter eller andre reisetjenester som ikke er pakkereise, opptrer vi kun som agent for
flyselskapet eller den aktuelle leverandøren. Alle krav i forbindelse med slike reisetjenester må rettes direkte til
leverandøren av disse.
Landarrangement
Australiareiser kan med sin kompetanse og sine samarbeidspartnere tilby gode priser på hotell, leiebiler,
sightseeingturer og mye mer i Australia, New Zealand, Stillehavet og andre land hvor man velger å stoppe. Ta
kontakt for tilbud eller besøk vår hjemmeside på www.australiareiser.no og www.fijireiser.no
Internasjonal førerkort
Skal man kjøre bil i Australia eller New Zealand så anbefaler vi å anskaffe et internasjonalt førerkort. Dette fås hos
NAF. Se www.naf.no

Med vennlig hilsen
Australiareiser AS
Tollbugata 27, 2. etg.
0157 Oslo
Telefon: 23 31 77 00
E-post: post@australiareiser.no

