
Kära föräldrar

Detta brevet ska läsas igenom och skickas tillbaka underskrivet, som tillåtelse för att gällande resenär under 18 år ska kunna resa med Uptours. I 
förbindelsen med att vi ber om full tillåtelse och ditt/ert godkännande till att er ungdom reser med oss, kommer därför här information om oss, vilka vi 
är samt hur allt kommer att gå till.
Du/Ni kan kontakta oss på kontoret på flera olika sätt. Telefonerna är öppen måndag till fredag mellan kl. 10-17 - du är mer än välkommen att ringa till 
oss. På vår hemsida kan du också chatta med oss genom att klicka på chattfunktionen längst ner i högra hörnet. Du kan också höra av dig via mail till 
info@uptours.com, där du på vardagar får svar inom 24h.info@uptours.com, där du på vardagar får svar inom 24h.

Biljetter
Det resebevis vi har skickat via mail, efter bokad resa, fungerar som flygbiljett t/r och som kvitto på eventuella tilläggsprodukter man köpt till. Resebev-
iset skickas till personen som står som kontaktperson på bokningen. På resebeviset finns ett upplyst 4-siffrigt bokningsnummer, som ska användas vid
eventuella kontakter med oss. Bokningsnumret ska också användas för att checka- in på flygplatsen. Allt är elektroniskt, och vi skickar ej ytterligare 
resedokument. Därför är det viktigt att ha koll på sin mail angående eventuella ändringar och generell information, då allt sådant kommer skickas till 
den uppgivna mailen. Detta kan betyda att det inte är din ungdom som får resebeviset och div. information. I resebeviset finner du all nödvändig betaln-
ingsinformation.

Säkerhet
Det är viktigt för oss att det är en hög säkerhetsnivå på alla våra destinationer.
Därför har vi en 24h nödtelefon, där det alltid är möjligt att tDärför har vi en 24h nödtelefon, där det alltid är möjligt att träffa en guide. Numret till denna service står i gästens välkomstbrev som man får vid an-
komsten till resmålet. Att välja till transfer på sin resa är det bästa sättet att säkra att man kommer fram till rätt hotell. Transfer innebär busstransport 
från flygplatsen till hotellet - och tillbaka igen - med en av våra guider. Detta betyder att du kan känna dig helt lugn – utan tvivel och osäkerhet, då en er-
faren guide är med från start. Utöver säkerhetselementet är också vår busstransport det billigaste sättet att ta sig t/r från flygplatsen och till sitt hotell.
Vi rekommenderar att alla kommer till vårt informationsmöte på ankomstdagen. Här kommer vi gå igenom alla regler och säkerheten. På så sätt säkrar 
man sig även all nödvändig information, som sätter ramarna för en trygg och säker semester.

Vi har våra fasta ställen där det alltid finns en guide tillgänglig dagtid. Utöver våra guider, som alltid är på plats på alla våra arrangemang, så har vi också 
ett kontor där det alltid är direkt kontakt mellan vårt huvudkontor och vårt destinationskontor.

Underskrift:
Vi vill be er som föVi vill be er som föräldrar att genom sätta er underskrift på detta formulär, ge samtycke till att er ungdom reser med Uptours. I underskrivet format ber 
vi er att returnera det till oss, antingen genom att scanna in det och maila till: 

info@uptours.com

Godkännande
Den resande ansvaDen resande ansvarar för att ha giltigt pass, visum och eventuella vaccinationer. Uptours kan ej ställas till ansvar för omkostnader, Det är fullt lagligt att 
resa med Uptours, även om man inte fyllt 18 år. Det är fullt ut lagligt att resa med Uptours även om man inte har fyllt 18 år, med ett skriftlig godkän-
nande/tillåtelse från föräldrarna. Notera att det oftast är två som har vårdnaden, och därför ber vi båda att skriva under nedanför.

Under 18 intyg gällande för:

För- & efternamn:____________________________________________________ Bokningsnummer:____________________________________________________

Personnummer:______________________________________________________ Avrese datum:________________________________________________________

Vi ber dig skriva al information tydligt

Jag som är vårdnadshavare tillåter att ovanståande person reser 
med Uptours :

För- & efternamn:____________________________________________________

Telefonnummer:______________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________________

Datum:________________________________________________________________

Underskrift:___________________________________________________________

Jag som är vårdnadshavare tillåter att ovanståande person reser 
med Uptours :

För- & efternamn:____________________________________________________

Telefonnummer:______________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________________

Datum:________________________________________________________________

Underskrift:___________________________________________________________


