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Reiseavtale for Hajj 2019

Hiiliye Travel Agency{HTA} har kun ansver å hjelpe meg med å ordne hajj
visum og opphold i Mekkah og Medinah.
Jeg er klar over at flyselskapet vi reiser med er ansvarlig for flyreisen og
bagasjen mellom Oslo – Jeddah – Oslo
Hvis jeg blir forsinket og mister flyet til Jeddah eller Oslo, er det mitt ansvar å
komme frem på egen hånd.
HTA, har ikke ansvar for eventuelle fly forsinkelser eller tap av bagasje.
Bagasjevekten er bestemt av flyselskapet vi reiser med. HTA har ikke noe
ansvar for dette.
Beløpet jeg har betalt til HTA vil ikke bli refundert dersom jeg allerede har fått
visum på passet mitt og ikke ønsker å reise.
HTA har ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser på flyplassen i Oslo og/eller
Jeddah. Vær forberedt på at det kan være lang ventetid på flyplassen.
Ventetiden under Hajj kan fort bli mer enn 4-8 timer.
Reisen mellom Jeddah, Mekkah, Medinah, og i Mashar'ir er organisert av SaudiArabiske myndigheter. HTA har ikke ansvarlig for denne delen av reisen.
Under oppholdet vil rommene bli fordelt til kvinner og menn separert. Jeg er
klart over at jeg ikke har noen rett til å motsette meg dette, og jeg plikter å
godta delingen. Det kommer til å være mellom 4 personer per rom. Jeg har
bare krav på en seng i hotellet i Mekkah og Medinah. Jeg kan heller ikke kreve
hvem som skal være på rom med meg.
Jeg er selv ansvarlig for å fullføre min Hajj og Umrah for å oppfylle de pliktene
som gjelder. HTA sitt ansvar er å veilede.
Jeg plikter å melde ifra til HTA om varige/alvorlige sykdommer dersom jeg har
dette.
Jeg er selv ansvarlig for å oppsøke lege/sykehus ved eventuell sykdom eller
skade i Saudi-Arabia. HTA skal gi assistanse, men vi tar ikke på oss ansvar.
Jeg er selv ansvarlig for min egen bagasje og eventuell overvekt.
Det er forbudt å røyke i rommene i hotellet.
Jeg plikter å følge informasjonen jeg får fra min gruppeleder.
Avreisedato er satt fra 01August til 25August men det må regns med +/-en dag
pga hijr kalander
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