
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

KAMBODSJA OG VIETNAM 
18 dagers tur 3. - 20. januar 2023 

 



 
Å reise i disse to landene i det gamle Indokina gir et godt innblikk i deres svært 

turbulente historie og hvordan de nå er i ferd med å komme seg på fote. Mye 

positivt har allerede skjedd og skjer. Du vil møte smilende, vennlige mennesker, 

oppleve sydende storbyer og se vakre, frodige landskaper og imponerende 

kulturskatter. I Kambodsja er naturligvis besøket til de fantastiske templene i 

Angkor utenfor Siem Reap et stort høydepunkt. I Vietnam besøker vi den 

spennende hovedstaden Hanoi og blir med på et avslappende cruisedøgn på 

vakre Halong Bay. Vi får også tid til å nyte livet i Hoi An, og avslutter i Saigon (Ho 

Chi Minh). Det blir også tid til noen late dager på øya Phu Quoc utenfor kysten av 

Vietnam, hvor dere tar dagene som de kommer. 

Den beste tiden å oppleve disse landene er vanligvis fra november til februar, da 

er det minst nedbør og behagelige temperaturer.  

Vi reiser med Thai Airways, et av Østens aller beste flyselskap med god service 

ombord. Underveis bor vi på svært gode hoteller. 

 
Tirsdag 3. januar: Avreise 
Avreise fra Trondheim kl. 07:05. Vi reiser via Oslo og København østover. Man kan 
også slutte seg til fra Nord-Norge, Mørebyene, Kr. sand, Stavanger og Bergen med 
SAS via Oslo eller København. Videre med Thai Airways fra København kl. 13:50. 
 
Onsdag 4. januar: Phnom Penh (L,M) 
Etter mellomlanding og flybytte i Bangkok tidlig om morgenen flyr vi videre og 
lander i Phnom Penh kl. 08:45.  Vår lokale guide står klar og møter oss på flyplassen 
og tar oss med til lunsj på hotellet. I løpet av dagen blir vi med på en interessant 
byrundtur, hvor vi blir kjent med denne vakre, franskinspirerte byen med brede 
bulevarder og mange moderne hus og fine parker. Phnom Penh var en gang kjent 
som Orientens vakreste by. Til tross for sin turbulente historie har den beholdt mye 
av sin gamle sjarm. Vi får en omvisning på og rundt det lille fjellet i sentrum og ser 
det legendariske tempelområdet Wat Phnom. Her ble byen grunnlagt. Vi kommer 
også innom den berømte og svært imponerende sølvpagoden som ligger nær det 
kongelige slottet.  
 
Pagoden er et av få templer som ikke ble ødelagt i løpet av Røde Khmer-perioden, 
og den huser blant annet en gullbuddha på 90 kilo og har gulv laget av sølvfliser. 
Lunsj på en fin, lokal restaurant. Vi får også tid til en hvilepause på hotellet før vi 
rett før solnedgang drar på middagscruise på Mekongelva hvor vi nyter utsikten og 
forhåpentligvis får en flott solnedgang. Overnatting på Phnom Penh Hotel 
www.phnompenhhotel.com  
 
Torsdag 5. januar: Siem Reap (F,L) 
Vi kjører fra Phnom Penh om morgenen og setter kursen nordover mot Siem Reap. 
Underveis passerer vi landsbyer og landbruksområder hvor vi får se det virkelige 
Kambodsja. Vi besøker Santuk Silkefarm og Sambor Prei Kuk, et av de viktigste pre-
Angkor historiske severdighetene som ser ut til å bli det neste kambodsjanske 
stedet som kommer på Unescos verdensarvliste. Ved ankomst Siem Reap sjekker 
vi inn på vårt komfortable hotell Montra Nivesha Hotel www.montranivesha.com 
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Fredag 6. januar: Siem Reap (F,M)  
Vi står tidlig opp til en innholdsrik dag! Siem Reap er mest kjent for Angkor-
templene som er Asias største tempelkompleks. Byen er provinshovedstad og 
inngangsporten til Angkor Park. Hele tempelområdet er på over 40 km2, med mer 
enn 100 templer bygd fra det 9. til 13. århundre. Denne dagen skal vi blant annet 
oppleve det vakre The Great City of Angkor Thom, den siste hovedstaden i det 
mektige Khmerimperiet, styrt av Jayavarman VII. Vi får se South Gate of Angkor 
Thom med de kolossale steinansiktene som er hugget inn i murene. Vi besøker også 
det imponerende Bayon Temple i sentrum av byen, med 54 tårn som representerte 
provinsene under Khmerimperiet.  
 
Ut på ettermiddagen besøker vi det vakre Banteay Srey-templet og Ta Prohm, som 
ble gjenoppdaget i 1863. I dag er det i stor grad overlatt til jungelen, hvor store 
banyantrær (fiken) dekker ruinene med røtter som kan bli opptil 40 meter lange. 
Etterpå ser vi The Great City of Angkor Thom. Denne delen av byen er omgitt av en 
8 m høy mur og hver side av byen er 4 km lang. Angkor tempelområde er verdens 
største religiøse byggverk, bygd på 1100-tallet av hindukongen Suryavarman II. 
Etter en utrolig dag vender vi tilbake til hotellet sent om ettermiddagen. Middag 

på en lokal restaurant. 
 
Lørdag 7. januar: Siem Reap (F)  
Etter en rolig frokost har man hele dagen til egen disposisjon. Man har mulighet til 
å slappe av ved hotellbassenget, eller rusle seg en tur i byen. Her er det lokale 
markeder med alt av spennende varer man kan se på og kjøpe hvis man ønsker det. 
Det er også stor mulighet for shopping i alle butikkene i sentrum, og mange steder 
man kan ta en god lunsj eller middag.  
 
Søndag 8. januar: Siem Reap – Danang – Hoi An (F,L,M)    
Etter en god frokost reiser vi ut til Sørøst-Asias største innsjø, Tonlé Sap. Både fra 
båt og landsiden ser vi hvordan folk bor i hus på påler ute i vannet eller de bor i hus 
bygd på store flåter som ligger forankret ute i sjøen.  På slike flåter har de også 
bygd sine butikker, skoler og templer.  Når vi kommer tilbake til Siem Reap spiser 
vi en god lunsj før vi kjører ut til flyplassen og vender nesen mot Vietnam! 
Ettermiddagsflyet går til Danang på østkysten av det langstrakte landet (flytid ca. 2 
timer). Ved ankomst blir igjen møtt av en av våre trivelige, engelsktalende guider 
som blir med oss til vårt praktfulle hotell rett ved den sjarmerende byen Hoi An. 
Her skal vi bo i tre netter og virkelig nyte det gode liv. Dette er nok kvelden for å 
dra til skredderen og ta mål. Her kan man i løpet av et par dager få laget de flotteste 
dresser, drakter og lignende i de fineste stoffer som Kashmir og silke. Alt til svært 
gode priser.  Overnatting på vakre Allegro Hotel i Hoi An www.allegrohoian.com. 
Middag inkludert om kvelden. 
 
Mandag 9. januar: Hoi An (F,L) 
I dag skal vi oppleve mer av denne sjarmerende byen som også står på Unescos 
verdensarvliste. Her får vi bl.a. se den overbygde "japanske bro" fra det 16. 
århundre.  Dagen gir muligheter for shopping og oppdagelsesferd. Hoi An er kjent 
for sine skreddere, tallrike kunstgallerier og mange artige butikker med byens 
spesialitet; silke- og papirlykter i alle farger og størrelser. Og utenfor byen finner 
du mange vakre, hvite sandstrender. Nyt dagen! 
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Tirsdag 10. januar: Hoi An (F)  
Dagen er fri for program, men for den som ønsker kan det kanskje passe med en 
dagstur til  Ba Na hills med The Golden Bridge. Vi starter etter tidlig frokost og 
kjører de 85 kilometrene opp til en av verdens lengste taubaner som tar oss opp 
på fjellet på 1400 moh. Her får man besøke The Golden Bridge samt den franske 
byen de har bygd opp i dette området. Vi er tilbake til hotellet på ettermiddagen. 
(denne turen blir betalt på stedet og vil koste mellom USD 70-100 alt etter hvor 
mange som blir med)  
 
Onsdag 11. januar: Hoi An – Danang – Hanoi (F,M) 
Etter en rolig frokost og utsjekking fra hotellet blir vi kjørt til flyplassen i Danang, 
hvor et fly rundt lunsjtider tar oss nordover til hovedstaden Hanoi. Her blir vi 
naturligvis igjen møtt av en lokal guide som tar oss til hotellet for innsjekking. Etter 
litt hvile blir vi tatt med på sykkeldrosjetur rundt i Hanois gamle bydel, noe som er 
en fantastisk opplevelse. Her er det bare å nyte synsinntrykkene mens vi snor oss 
gjennom de smale smugene i de trange og hektiske gatene før vi spiser middag på 
en lokal restaurant. Overnatting på Hanoi Pearl Hotel www.hanoipearlhotel.com 
 
Torsdag 12. januar: Hanoi (F,L) 
Etter frokost står vår lokale guide klar og tar oss med på en bysightseeing. Hanoi er 
en unik by med bl.a. mange bygninger fra den franske kolonitiden, innsjøer og 
orientalske templer.  Vi får se buddhistpagoden Tran Quoc (en av de eldste i 
Vietnam) på West Lake og Quan Thanh-tempelet (fra Ly-dynastiet). Byturen 
inkluderer også et stopp utenfor Ho Chi Minh-mausoleet. Nyt arkitekturen og det 
historiske suset av "onkel Ho’s" siste hvilested. Videre får vi se Ho Chi Minhs hus, 
som var hans hjem fra 1954 til 1969. Trehuset i etnisk minoritetsstil er omgitt av 
stille og fredelige hager.  
 
Deretter besøker vi "Litteraturtempelet", Vietnams første universitet. Hagene, 
samt godt bevart arkitektur innbyr til et avslappende møte med Vietnams fortid. 
Vi spiser lunsj på en lokal restaurant. Middag på egen hånd i kveld. 
 
Fredag 13. januar: Hanoi – Halong Bay (F,L,M) 
Etter frokost og utsjekk kjører vi til Halongbukta med sine spesielle 
«sukkertoppfjell» som stiger opp fra havet. Vi nyter turen gjennom de rike 
jordbruksområdene i Red River-deltaet og ser rismarker, vannbøfler og 
hverdagslivet langs veien. I Halong City går vi ombord i en tradisjonell, behagelig 
"Djunke", og seiler av gårde i den vakre bukta. Lunsj om bord. I løpet av 
ettermiddagen skal vi innom en spektakulær grotte, samt se det store gapet på Bo 
Nau-hulen. Her ute er det både vakre strender og flytende landsbyer. Det blir 
mulighet til å ta en dukkert i det smaragdgrønne vannet. En spennende og 
velsmakende sjømatmiddag serveres om bord. Båten ankrer opp for natten og vi 
overnatter om bord i gode lugarer med eget bad. https://indochinasails.com/en 
 
Lørdag 14. januar: Halong Bay – Hanoi – Phu Quoc (F) 
Etter noen dager med fullt program reiser vi i dag sørover til øya Phu Quoc som 
ligger rett utenfor grensen mellom Vietnam og Kambodsja i Siambukta. Øya er 
kjent for sitt klare vann, hvite strender og vakre natur, så her skal vi virkelig slappe 
av og kose oss noen dager i ro og mak. Vi skal bo på Dusit Princess Moonrise Hotel 
https://www.dusit.com/dusitprincess-moonrisebeachresort/ 
 
Søndag 15. – Mandag 16. januar: Phu Quoc (F) 
Vi nyter herlige dager i paradiset og gjør akkurat det vi vil selv. Lunsj og middag er 
ikke inkludert. 
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Tirsdag 17. januar: Phu Quoc – Rach Gia – Cai Be (F,M) 
Frokost før vi tar farvel med Phu Quoc for denne gang. Vi kjøres til havna hvor en 
speedbåt skal ta oss over til havnebyen Rach Gia på det vietnamesiske fastlandet. 
Turen tar ca. 2,5 time. Vi blir hentet på andre siden av guide med buss. Underveis 
til Cai Be som ligger midt i det berømte Mekongdeltaet besøker vi flere småsteder 
og ser litt på det vietnamesiske dagliglivet her nede ved munningen til den mektige 
Mekongelven. Turen tar ca. 3 timer. Vi overnatter på Mekong Riverside Hotel i Cai 
Be www.mekongriversideresort.vn 
 
Onsdag 18. januar: Cai Be – Cu Chi – Saigon (F,L,M) 
Mekongdeltaet strekker seg fra ytterkanten av Saigon og helt til den 
kambodsjanske grensen. Dette er et av verdens største system av elver og kanaler. 
Vi skal ut i båt og får se både hus som står på påler ute i vannet og den lokale 
fiskeoppdretten. Vi går i land et par steder og kjører et stykke med oksekjerre til en 
familie hvor vi får smake på forskjellige tropiske frukter. Flere andre spennende 
elementer dukker også opp. Vi reiser så videre med en sampan (smal trebåt) 
gjennom de trange kanalene opp til båthavna.  
 
Neste punkt på programmet er de berømte Cu Chi-tunnelene nord for Saigon. På 
veien hit spiser vi lunsj på en lokal restaurant. Tunnelene er et utrolig underjordisk 
forsvarsnettverk laget av vietnamesiske opprørsstyrker under den lange 
frigjøringskampen (Vietnamkrigen) og vel verdt å få med seg. Etterpå går turen til 
storbyen Saigon (Ho Chi Min-byen) hvor vi sjekker inn på berømte Rex Hotel 
glimrende beliggende midt i byen. Her var det utenlandske journalister og 
krigsreportere møttes under vietnamkrigen.  Vi spiser middag på en lokal 
restaurant om kvelden. 
 
Torsdag 19. januar: Saigon – Hjemreise (F) 
Formiddagen tilbringer vi i ro og mak på hotellet eller benytter den til den siste 
shoppingen. Etter lunsj tar vi en bysightseeing i denne dynamiske byen. Vi ser 
Notre Dame-katedralen og det gamle postkontoret over gaten og kanskje besøker 
Ben Thanh-markedet hvis man fremdeles har lyst å prute. Turen ender på 
flyplassen hvor vi sjekker inn og tar kveldsfly til Bangkok med videre forbindelse til 
København og Trondheim.  
 
Fredag 20. januar: Hjemkomst 
Etter en mellomlanding på Kastrup i København lander vi i Trondheim kl. 14:25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heimdalsveien 2C 

7080 HEIMDAL 

Tlf: 72596210 

post@smartreiser.no 

 

Reiseleder  

Egil Brende 

Egil har vært reiseleder 

ved flere av 

SmartReisers 

rundreiser rundt om i 

verden.  

Hans store kjærlighet 

for denne turen vil 

dere få se og oppleve 

på nært hold. 

Hans reiselyst kommer 

godt frem når han er 

med på tur og jo mer 

han får oppleve jo 

bedre er turen. 
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Påmelding:   Kambodsja og Vietnam 3. - 20. januar 2023 
Etternavn (som skrevet i passet)  
 

 
Fornavn (som skrevet i passet) 
 

 
Adresse 
 

 
Postnummer               Poststed 
 

 
Telefon/mobil                                                Fødselsdato  (dd.mm.åå) 
 

 
Epostadresse 
 

 
Avreiseflyplass 
 

 
Reiseforsikringsselskap                                 Polisenr.  
 
 

 Etternavn (som skrevet i passet) 
 

 
 Fornavn (som skrevet i passet) 
 

 
 Adresse 
 

 
 Postnummer               Poststed 
 

 
 Telefon/mobil                                                   Fødselsdato (dd.mm.åå) 
 

 
 Epostadresse 
 

 
 Avreiseflyplass  
 

 
 Reiseforsikringsselskap                                 Polisenr. 
 

Ønsker å bo i:     Dobbeltrom                        Enkeltrom                                      Ønsker å dele rom med: 
                                                                                                                             
De som melder seg på alene men ønsker halvt dobbeltrom, blir belastet enkeltromstillegg dersom antallet som ønsker å dele ikke går opp. 

Tilleggsopplysninger: Informasjon om helse/allergier, bonuskort, m.m.  

Vi tar forbehold om uforutsette pris- og programendringer. Forøvrig henvises til våre gjeldende bestemmelser for gruppeturer. 
Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, FØR du begynner å betale inn på turen, ellers vil den ikke dekke dine innbetalinger. 
Kredittkortbelastning + 2% av turens pris. Smartreiser er medlem av Reisegarantifondet. 

Pris fra Trondheim 42.850,- per person i dobbeltrom.  
Fra andre byer: på forespørsel.  
Tillegg for enkeltrom: kr 8.500,-. 
 
Prisen er beregnet ved minimum 15 betalende 
deltakere.  
 
Depositum kr 4.000,- betales ved påmelding (faktura 
sendes ut fra reisebyrået). Restbeløpet blir fakturert med 
forfall ca. 6 uker før avreise. 
 
Inkludert i prisen: 

• Flyreisene som beskrevet i programmet, inkl. kjente 
skatter og avgifter pr. 11. aug 2022. 

▪ Overnatting i dobbeltrom på 4-stjerners hoteller.  

• Transfer flyplass-hotell t/r samt transport iht 
programmet. 

▪ Måltider i henhold til programmet. 
▪ Sightseeing som beskrevet i programmet. 
▪ Inngangsbilletter i henhold til programmet. 
▪ Praktisk reiseinformasjon. 
▪ Engelsktalende lokal guide på alle utflukter og norsk 

reiseleder følger med på hele turen. 
 
Ikke inkludert i prisen: 

• Avbestillingsforsikring. 

• Kombinert reiseforsikring. 

• Enkeltromstillegg. 

• Tips til sjåfører, guider og hoteller. 

• Utvidet opphold. 

• Tur til Ba Na hills og The Golden Bridge 

• Visum til Kambodsja (kjøpes ved ankomst) 
 

Avbestillingsregler: 

• Frem til 02.10.2022 refunderes depositum minus 
kr.1.000,-. 

• 03.10.– 15.11.22 refunderes ikke depositum. 

• 16.11. – 02.12.22 refunderes 50% av turprisen.       

• Fra 03.12.22 og frem til avreise, ingen refusjon. 
 
Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, 
FØR du begynner å betale inn på turen,  
ellers vil den ikke dekke dine innbetalinger.  
 
Per i dag finnes ingen innreiserestriksjoner til 
Kambodsja eller Vietnam for Covid-19 fullvaksinerte. 
Skulle dette endre seg gir Smartreiser beskjed om 
det. 
 
Bestillingen er ikke bindende for reisebyrået før 
depositum er innbetalt. 
 
Reiseleder fra SmartReiser: 
Egil Brende  
 
Husk gyldig pass som må være gyldig minst 6 
måneder etter endt tur.  
 
SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet. 
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Generelle betingelser for deltagelse på SmartReiser's pakketurer. 

Samtlige av våre reiser blir arrangert i flg Lov om pakkereiser av 25.8.1995, 

§ 2-1. Vilkårene er utformet iht lov om pakkereiser ("Pakkereiseloven") og 

Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven , ("Forskriftene") og 

supplerer bestemmelsen i loven og forskriftene. Kunder som bruker 

pakkereiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, 

forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke pårope seg de 

rettigheter han eller hun måtte ha etter Lov om pakkereiser. 

 

Bestilling og betaling 

Ved bestilling betaler kunden et i programmet angitt depositum. Dette 

depositum varierer i størrelse etter turens lengde og innhold.  

Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet. Den oppgitte pris 

for reisen omfatter alle kjente avgifter, gebyrer og/eller skatter ved 

programtrykk. Pris for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller 

reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for 

eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. 

Prisen som er avtalt kan bli justert opp dersom det i tiden mellom 

avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i valutakurser og flyselskapenes 

og andre underleverandørers betingelser utenfor SmartReisers kontroll. 

 

Avbestilling 

Alle avbestillinger må bekreftes skriftlig. Som avbestillingsdato regnes den 

dato SmartReiser mottar skriftlig avbestilling. Avbestillingsreglene for din 

aktuelle reise står øverst på påmeldingsskjemaet. Gjem denne delen. 

 

Avbestillingsbeskyttelse 

Kunden er selv ansvarlig for avbestillingsbeskyttelse gjennom  eget 

forsikringsselskap som sikrer kunden mot store kostnader ved akutt, 

uforutsett og alvorlig sykdom, død eller ulykkeshendelse for den reisende 

eller nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, 

svigerforeldre eller søsken). 

Har kunden en slik avbestillingsbeskyttelse, refunderes i slike tilfeller det 

innbetalte beløp fra forsikringsselskapet, med fradrag av prisen for 

avbestillingsbeskyttelsen og evt. egenandel, så snart gyldig legeattest er 

fremskaffet av kunden. 

Kansellering/endring av reisen 

Arrangøren kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar, 

dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av 

hindringer som ligger utenfor hans kontroll, og som han med rimelighet ikke 

kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken 

arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for , kunne unngå eller avverge 

følgene av. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve 

kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige 

mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen 

vil bli mangelfull. Har kunden ikke påropt seg denne retten innen tre dager 

etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve 

kjøpet eller kreve prisavslag. 

 

Kunden har rett til å heve kjøpet om uforutsett pristillegg blir på over 10%. 

Evt. kansellering av avgang pga. for dårlig inntegning vil skje senest 14 

dager før planlagt avgang, kunden vil da få hele sitt innbetalte beløp 

refundert. 

Forsinkelser, streiker og andre Force Majeure situasjoner. 

SmartReiser er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen 

manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser fra flyselskaper eller andre 

underleverandører utover den refusjon som kan oppnås av den ansvarlige. 

SmartReiser er således ikke ansvarlig for kanselleringer eller forsinkelser 

som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker, konkurser, terrorhandlinger 

etc., men vil i slike tilfeller søke å finne gode alternative løsninger. 

SmartReiser vil også så langt det er mulig være den reisende behjelpelig 

med å få ordnet videre forbindelse, evt. endret i tilfelle det opprinnelige 

fastlagte reiseopplegget må fravikes. Dersom den reisende ikke kan 

gjennomføre viderereisen grunnet ovenfornevnte forhold, er ikke 

SmartReiser ansvarlig for noen type av økonomisk kompensasjon. Den 

reisende kan kun reise krav mot SmartReiser på bakgrunn av feil som har 

direkte årsak i grov uaktsomhet utvist av egne ansatte. 

Forsikring / Vaksinasjoner / Visum  

Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som 

avbestillings-, reisegods-, reisesyke-, ulykkes-, og ansvarsforsikring, 

vaksinasjoner og visum der det er nødvendig.  

Reklamasjoner 

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må 

forholdet påvises underveis for reiseleder, guide eller representanter for 

hotell eller transportselskap som vil søke å rette opp eventuelle feil på 

stedet. 

Tvistebehandling 

Dersom det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om 

forståelsen av kontakten eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten 

ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for 

Reklamasjonsnemnda for pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra 

arrangøren foreligger. Lov om Pakkereiser og Overenskomst mellom Den 

Norske Reisebransjeforeningen og Forbrukerombudet. 

Forbehold om endringer og feil 

Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i brosjyren 

eller på Internett. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyre 

materiell og brev. 

SmartReiser AS 

Heimdalsvegen 2C  

7080 Heimdal 

Tlf. 72596210 

SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet og stiller til enhver tid den 

lovbestemte garanti til Reisegarantifondet.  

 

Påmeldingen sendes:  
 
SmartReiser AS 
Heimdalsvegen 2 C 
7080 Heimdal 
Tlf. 72596210 
post@smartreiser.no 


